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STRATEGIA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII  
ALIMENTARE A ROMÂNIEI 

 
1. INTRODUCERE 

 
1.1. Preambul 

 
Academia Română, 
• Având în vedere parcursul sistemului agroalimentar şi al spaţiului rural 

românesc după un sfert de secol de la evenimentele din decembrie 1989 şi la şapte 
ani de la aderarea României la UE; 

• Analizând evoluţia acestora într-un interval de timp suficient de lung 
pentru aşezarea şi consolidarea structurilor agrare ale României; 

• Luând act de progresele mult prea lente ale sistemului agroalimentar 
naţional, discrepanţele şi non-convergenţele încă  mari între agricultura românească 
şi cea din ţările UE, de existenţa unor extinse zone de sărăcie rurală severă, precum 
şi de precaritatea actuală a securităţii alimentare a populaţiei României generată de 
consumul alimentar nepermis de mare din importul de alimente; 

• Pornind de la necesitatea imperioasă de a garanta siguranţa şi 
securitatea alimentară a populaţiei, Academia Română propune tuturor celor 
interesaţi (societatea civilă, partidele politice, structurile administrative naţionale şi 
locale ale agriculturii, Preşedenţia şi Guvernul României,  Ministrul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, mediile academice şi universitare)  următoarea STRATEGIE 
A SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII ALIMENTARE A ROMÂNIEI, 
componentă a PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  A  ROMÂNIEI . 

 
1.2. OBIECTIVELE STRATEGIEI AGROALIMENTARE A ROMÂNIEI 

 
În elaborarea Strategiei siguranţei şi securităţii alimentare a României  

pentru perioada 2016 - 2035 s-a pornit de la funcţiile spaţiului rural şi ale 
economiei rurale, ale sectorului agroalimentar, de la necesitatea dezvoltării 
accelerate a acestora, de la noul parteneriat între Europa şi fermieri, conform 
reformei PAC şi a bugetului agricol european pentru perioada 2014 – 2020, astfel: 

• garantarea securităţii şi siguranţei alimentare- condiţie primordială a 
bunăstării populaţiei României, obiectiv major al Proiectului de ţară şi societate, 
prin asigurarea integrală a necesarului intern de produse alimentare, de calitate 
îmbunătăţită, şi a unui excedent faţă de consumul alimentar intern, disponibil 
pentru export;  

• conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, 
apa, aerul, biodiversitatea) şi utilizarea durabilă a resurselor naturale agricole, în 
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primul rând a solului, conservarea biodiversităţii, aplicarea politicilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice; 

• asigurarea echilibrului ecologic durabil al spaţiului rural, prin 
investiţii publice, public-private şi private în lucrări de infrastructură de protecţie, 
de amenajare  şi de echipare a teritoriului (sisteme de irigaţii, sisteme hidro-
ameliorative de protecţie a terenului agricol şi silvic al localităţilor, perdele de 
protecţie, împădurirea terenurilor degradate şi defrişate, sporirea gradului de 
acoperire verde a teritoriului etc.); 

• consolidarea exploataţiilor agricole, modernizarea tehnologiilor şi 
ameliorarea generală a activităţilor agricultorilor; 

• stimularea formării exploataţiilor agricole privat-familiale 
comerciale de tip european prin restrângerea treptată a exploataţiilor agricole de 
subzistenţă; 

• dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole şi a 
economiei sociale din spaţiul rural prin extinderea IMM-urilor rurale 
agroalimentare şi non-agricole şi, prin aceasta, creşterea gradului de ocupare a 
populaţiei rurale, prin angajarea şi stabilizarea populaţiei active în rural, cu 
preponderenţă a celei tinere; 

• sporirea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate 
agriculturii şi dezvoltării rurale prin ameliorarea PNDR şi a finanţării şi executării 
proiectelor acestuia; 

• echilibrarea balanţei comerciale agroalimentare  româneşti şi 
creşterea exporturilor agroalimentare ale ţării;  

• restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe; 
• compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ şi cercetare 

ştiinţifică cu cel european, sporirea contribuţiei ştiinţifice a acestuia la dezvoltarea 
durabilă a agriculturii şi creşterea sustenabilă a economiei rurale, asigurarea unui 
parteneriat consolidat cu sistemul agroalimentar românesc. 

SCOPUL Strategiei agroalimentare a României este, în principal, 
determinat de nevoia stabilirii liniilor directoare ale dezvoltării durabile ale 
sistemului agroalimentar românesc şi  a spaţiului rural, ca una din componentele de 
bază ale reluării creşterii economice a României – garanţia realizării obiectivului 
central al prosperităţii ţării:   bunăstarea populaţiei.  

 NECESITATEA elaborării Strategiei agroalimentare a României este 
determinată de trei factori majori ai dezvoltării rurale: 

- cerinţa asigurării securităţii alimentare naţionale şi garantarea 
siguranţei alimentare a populaţiei României; 

- resursele naturale, materiale şi umane ale agriculturii româneşti; 
- favorabilitatea ecologică a resurselor agricole ale României de a furniza  

produse agroalimentare de calitate superioară ca bunuri publice pentru piaţa internă 
şi internaţională. 

ELABORAREA Strategiei agroalimentare a Românei  are la bază 
două elemente fundamentale ale construcţiei acesteia: 
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a) starea de azi a agriculturii şi potenţialul ecologic şi economic al spaţiului 
rural din România; 

b) apartenenţa României la Uniunea Europeană şi cerinţa integrării 
agriculturii româneşti în spaţiul agroalimentar european şi a compatibilizării 
acesteia cu Politica Agricolă Comună a UE. 

CONSTRUCŢIA Strategiei agroalimentare a României este aşezată pe 
trei piloni: agricultură, alimentaţie şi mediu, fiecare dintre acestea având 
importanţă vitală pentru pacea socială din România şi pentru ameliorarea continuă 
a vieţii rurale româneşti. 

PARAMETRII DE PERFORMANŢĂ ai Strategiei agroalimentare a 
României. Având în vedere nivelul randamentului producţiei agricole vegetale  
(0,39 în România, faţă de 0,80 Franţa), România are o imensă rezervă nefolosită de 
performanţă agricolă. 

Parametrii de performanţă ai agriculturii României, prognozaţi pentru 
orizontul 2030, necesari asigurării securităţii alimentare naţionale care garantează 
siguranţa alimentară a populaţiei, sunt următorii:  

• dublarea randamentelor agricole în următoarele două decenii, 
comparativ cu deceniul 2000-2010; 

• dublarea valorii producţiei vegetale şi animale în următoarele două  
decenii, faţă de cea din 2010; 

• dublarea valorii producţiei agroalimentare procesate faţă de anul 2010.  
 Singura şansă a României pentru dezvoltarea agriculturii constă în 
alocarea masivă, dar raţională, optimă de capital investiţional în 
infrastructura rurală, în amenajarea şi echiparea teritoriului agricol (circa 1,7 
mil. ha irigate, Canalul Siret-Bărăgan, plantarea perdelelor de protecţie a câmpului 
pe circa un milion de hectare în zonele cele mai aride), modernizarea exploataţiilor 
agricole, extinderea întreprinderilor de stocare-procesare a produselor 
agroalimentare (nu numai cereale) precum şi sporirea capitalului de exploatare, atât 
din surse proprii cât şi din credite bancare avantajoase acordate fermelor agricole 
prin care să se susţină nivelele de producţie propuse, pentru orizonturile 2015, 
2020, 2025, 2030. 

Se estimează că România are un potenţial alimentar, la orizontul anilor 
2030-2035, care poate asigura hrană pentru 38,5 mil. persoane, respectiv un 
disponibil pentru export şi pentru consum nealimentar de materii prime agricole de 
circa 49-50 mld. €. 
 REALIZAREA parametrilor de performanţă ai agriculturii româneşti 
prevăzuţi de Strategia agroalimentară a României, este posibilă în două etape:  

• orizontul 2015 – 2020, prin atragerea integrală a fondurilor europene 
prevăzute în PNDR, construit pe baza acestei Strategii şi susţinerea amenajării şi 
echipării teritoriului agricol, a infrastructurii rurale din finanţări publice şi private 
interne; 

• orizontul 2020 – 2035, prin negocierea şi atragerea de fonduri 
europene suplimentare (comparativ cu exerciţiul bugetar 2014 – 2020) şi 
sporirea importantă a contribuţiei financiare naţionale în modernizarea 

 4 



exploataţiilor agricole, a procesării produselor agricole primare şi creşterea 
ponderii produselor agroalimentare româneşti distribuite prin reţele cooperatiste şi 
comerciale de stocare şi desfacere; 

• şi în conexiune cu celelalte proiecte interdisciplinare componente ale 
PROIECTULUI DE ŢARĂ, şi anume: 

- strategia cercetării ştiinţifice cu privire specială la domeniul 
agroalimentar şi a învăţământului agroalimentar; 
- strategia energetică şi a folosirii resurselor naturale regenerabile  cu 
destinaţie agricolă şi silvică, în mod deosebit a solului, apei, biodiversităţii, 
a mediului, în general, adaptarea sistemelor de exploataţie agricolă şi 
silvică la schimbărilor climatice actuale şi viitoare; 
- strategia bunăstării populaţiei de reducere şi eliminare a sărăciei, în 
special cea rurală, sistemul agroalimentar fiind furnizor primar de generare 
a prosperităţii şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 
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I. ELEMENTELE STRATEGIEI AGROALIMENTARE A 
ROMÂNIEI: PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, 

OPORTUNITĂŢI, AMENINŢĂRI 
 

2. RESURSELE STRATEGICE ALE SPAŢIULUI RURAL AL 
ROMÂNIEI 

2.1. RESURSELE NATURALE (CAPITALUL NATURAL) 

Suprafaţa totală a României este de 23,84 mil. ha care cuprinde 62% teren 
agricol (cca 14,7 mil. ha, din care 66,3% teren arabil, 29,2% pajişti naturale şi 
4,5% plantaţii de pomi şi vie), 27% păduri şi cca. 11% suprafaţă construită a 
localităţilor, drumuri, căi ferate şi teren neproductiv. Din suprafaţa totală a ţării, 
circa 92% o reprezintă spaţiul rural format din terenul agricol şi forestier, terenul 
localităţilor şi amenajărilor rurale.  

Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie, 
37% zona colinară şi 30% zona montană.  

Din punct de vedere al mărimii suprafeţei, România este o ţară medie în 
UE, care cuprinde pe teritoriul său cinci regiuni bio-geografice (stepică, pontică, 
panonică, continentală şi alpină) din cele unsprezece regiuni bio-geografice ale 
Europei (Strategia naţională a României, 2007).  

Acoperirea forestieră, atât de importantă în condiţiile schimbărilor climatice 
actuale, este neuniformă şi mult sub nivelul acoperirii medii europene, acest 
criteriu reprezentând o ameninţare pentru echilibrul ecologic în ţara noastră.  

Din punctul de vedere al acoperirii verzi (păduri, pajişti naturale şi plantaţii), 
România este, de asemenea, deficitară în general şi dezechilibrată regional. Faţă 
de o acoperire verde medie naţională de aproximativ 50% (20% pajişti naturale, 
2% plantaţii şi 27% păduri), în Câmpia Dunării şi Dobrogea, cele mai importante 
zone agricole ale ţării, acoperirea verde este de numai 14–15%.  

Capitalul natural al agriculturii este constituit, în principal, din terenul 
agricol (solul), apa, biodiversitatea şi factorii climatici.  

Solul este cea mai importantă resursă naturală, fiind apreciat drept cea mai de 
seamă bogăţie naturală regenerabilă a ţării, fiind principalul punct tare al 
agriculturii României şi totodată o mare oportunitate pentru dezvoltarea acesteia. 

Din punctul de vedere al favorabilităţii terenului agricol (arabil, pajişti 
naturale, plantaţii), circa jumătate (48,3%, adică 7,17 mil. ha) are fertilitate bună şi 
mijlocie şi mai bine de jumătate (51,7%, adică 7,68 mil. ha) are fertilitate scăzută. 

Resursele de apă. Factorul natural limitativ al recoltelor României îl reprezintă 
apa, care, alături de penuria permanentă de capital, au determinat obţinerea, timp 
de două decenii şi jumătate (1990–2013), a unei producţii vegetale de numai 40%, 
faţă de media UE-15, ceea ce reprezintă un randament mediu al folosirii capacităţii 
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de producţie a resursei ecologice naturale de numai 0,39, fiind principala 
ameninţare asupra randamentelor producţiei agricole primare.  

Resursa hidrologică (naturală), exprimată prin stocul mediu multianual al 
apelor curgătoare, este de 128,1 miliarde metri cubi pe an, din care 40,4 miliarde din 
râurile interioare, iar 87,7 miliarde metri cubi revin României din stocul mediu 
multianual al Dunării. Specialiştii estimează, ca surse utilizabile de apă, următoarele 
cantităţi: 10,8 mld. m3/an din apele interioare amenajate, 5 mld. m3/an din fluviul 
Dunărea în regim amenajat şi 3 mld. m3/an din apele subterane (Atlasul agricol al 
României, Academia Română, 2010).  

Din lungimea totală a râurilor monitorizate calitativ reprezintă ape apte a fi 
utilizate pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă reprezintă numai 57,5%, iar 
din totalul resurselor potenţiale de apă, doar 45,5% sunt tehnic utilizabile, în 
special din cauza contaminării. Resursa de apă utilizabilă a României este de 2.660 
metri cubi pe locuitor pe an (faţă de potenţialul de 5930 m3/an/locuitor) şi media 
europeană, peste 4000 m3/an/locuitor, rezultând faptul că România se plasează 
printre statele cu resurse utilizabile de apă relativ scăzute.  

Râurile interioare se alimentează preponderent din ploi şi zăpezi, mai puţin 
din izvoare subterane, ceea ce duce la un înalt grad de dependenţă şi 
vulnerabilitate faţă de condiţiile climatice sezoniere. Resursa hidrologică este 
neuniform distribuită pe teritoriul ţării având o mare variabilitate atât sezonieră cât 
şi multianuală.  

Pe termen mediu şi lung, satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei, 
industriei, agriculturii şi altor folosinţe nu este posibilă în România, în principal,  
din Dunăre. Fără realizarea unor lucrări hidrotehnice de anvergură, care să 
acumuleze şi stocheze apa căzută în perioadele abundente în precipitaţii şi 
care să fie redistribuită în toate anotimpurile, în timp şi spaţiu, din resursele 
hidrologice (baraje, lacuri de acumulare, acumulări temporare, derivaţii 
interbazinale de debite). 

Clima României este temperat continentală, cu variaţiuni regionale importante 
(8–12 luni pe an cu temperaturi pozitive în zonele sudice şi de litoral, faţă de 4 luni 
în zonele montane înalte) şi frecvente valuri de căldură (cu temperaturi extreme de 
peste 40 grade C) şi de sub -30 grade C, în special în depresiunile intramontane. 
Precipitaţiile, cu o medie multianuală de 640 milimetri la nivelul întregii ţări, 
prezintă, de asemenea, diferenţe mari între regiuni (între 1200–1400 mm pe an în 
zonele montane înalte şi 400–500 mm (şi chiar sub 400 mm în anii extrem de 
secetoşi) în principalele zone agricole din Câmpia Română), precum şi în timp, 
perioadele de uscăciune şi secetă severă alternând, uneori chiar în cursul aceluiaşi 
an cu perioade cu umiditate excesivă care produc daune însemnate (inundaţii, 
alunecări de teren). Existenţa unor zone unde media anuală a vitezei vântului 
depăşeşte 4 metri pe secundă şi a altora, extinse, unde durata de strălucire a 
soarelui depăşeşte 2000 ore anual, indică un potenţial considerabil pentru utilizarea 
acestor surse regenerabile de energie. 

Structura ecologică a capitalului natural, în actuala configuraţie, constituie 
oportunităţi pentru România deoarece  cuprinde 53% dintre ecosistemele naturale 

 7 



şi semi-naturale ale Europei, care îşi menţin, în bună parte, caracterul 
multifuncţional generând o gamă largă de resurse şi servicii pentru susţinerea 
activităţilor economice, în general şi a celor agricole şi forestiere, în special:  

– o gamă de 150 tipuri de ecosisteme forestiere, diferenţiate în funcţie de 
specia sau grupul de specii dominante de arbori din componenţa covorului vegetal, 
tipul şi cantitatea de humus în sol, regimul hidric şi ionic al solului etc; 

– 227 tipuri de pădure în care sunt descrise 42 tipuri de strat ierbos sub-
arbustiv; 

– o gamă largă de ecosisteme terestre cu vegetaţie ierboasă (păşuni alpine, 
păşuni şi fâneţe din zonele de deal şi munte, păşuni de stepă, păşuni şi fâneţe de luncă); 

– o mare varietate de ecosisteme acvatice, din care 3480 râuri (62% 
permanente); 246 lacuri alpine, lacuri de acumulare, lacuri şi bălţi în zona de câmpie, 
luncile inundabile şi Delta Dunării; 129 corpuri de apă subterană şi acvatoriul 
marin de pe platoul continental al Mării Negre (Strategia naţională a României, 
2007). 

Biodiversitatea. În privinţa biodiversităţii, România a adus în Uniunea 
Europeană un patrimoniu biologic valoros, cu numeroase specii de plante şi 
animale, unele endemice, care au dispărut deja ori sunt rare în alte părţi ale 
Europei. Deşi vegetaţia naturală deţine o pondere redusă în zonele de câmpie, 
podişuri şi dealurile joase, există încă suprafeţe însemnate în care intervenţia 
omului a fost minimă (regiunile de munte şi dealuri înalte, unele zone din Delta 
Dunării, sistemele lagunare şi luncile unor râuri). În componenţa structurii 
ecologice a capitalului natural, în mod special a părţii care funcţionează în regim 
natural sau semi-natural, s-a menţinut un nivel destul de ridicat al diversităţii 
biologice şi a unor stocuri de plante şi animale, unele dintre acestea sustenabile.  

Securitatea şi siguranţa alimentară pot fi realizate, mai ales în contextul 
schimbărilor climatice globale, numai prin valorificarea corespunzătoare a 
resurselor naturale de care dispune agricultura României, resurse ecologice 
superioare multora din ţările UE, acestea constituind principalele oportunităţi 
ale agriculturii româneşti: 

– solul, prin evitarea degradării acestuia aplicând o serie de măsuri precum: i) 
măsuri antierozionale; ii) extracţia controlată a elementelor nutritive (azot, fosfor, 
potasiu şi altele) prin restituire (îngrăşăminte minerale, organice); iii) efectuarea de 
lucrări minime de bună calitate;  

– apa, resursa deficitară va deveni din ce în ce mai fluctuantă cantitativ odată 
cu repartiţia necorespunzătoare a precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie a 
plantelor.  

Pornind de la analiza resurselor naturale agricole ale României, Strategia 
agroalimentară prevede:  

- proiectarea şi realizarea unor acumulări permanente şi temporare a apelor 
pluviale excedentare;  

- urgentarea amenajărilor noi, sisteme de irigaţii locale şi refacerea 
sistemelor de irigaţii cu potenţial de reabilitare şi utilizare economică;  
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- folosirea de noi tehnici şi tehnologii de irigare care să conducă la 
utilizarea economică a apei şi la diminuarea substanţială a pierderilor de apă;  

- creşterea coeficienţilor de utilizare a apei;  
- obţinerea unui spor cât mai mare de recoltă pentru fiecare metru cub de 

apă folosită pentru irigaţii;  
- reabilitarea şi extinderea sistemelor de protecţie împotriva inundaţiilor a 

localităţilor şi terenurilor; 
- plantarea  perdelelor agroforestiere;  
- meţinerea biodiversităţii vegetale, animale, microbiologice, prin măsuri 

de prevenire şi combatere a  pierderilor de specii de plante şi animale.  

2.2. RESURSELE UMANE ALE SPAŢIULUI RURAL 
(CAPITALUL UMAN) 

Situaţia actuală şi tendinţe de viitor. România se distinge printr-o amprentă 
rurală puternică rezultată din faptul că populaţia rurală are cea mai ridicată pondere 
din UE (44,9% din totalul populaţiei ţării şi densitate scăzută, 
45,1 locuitori/km²),  existând diferenţe teritoriale semnificative din punctul de 
vedere al densităţii populaţiei, majoritatea comunelor care au mai puţin de 
50 locuitori/km² fiind grupate în partea de vest a ţării, comparativ cu zonele din est 
şi sud, unde predomină localităţi rurale cu densităţi ale populaţiei de 50–100 
locuitori/km². 

Dinamica demografică în spaţiul rural este negativă, fiind, din acest punct 
de vedere o ameninţare pentru agricultura României. Procesul reducerii numărului 
de locuitori rurali, început ca o consecinţă a modernizării la nivel societal, s-a 
permanetizat prin conjugarea mai multor factori demografici, economici şi sociali. 
Declinul demografic se asociază şi cu degradarea continuă a structurii pe vârste, 
cauzată de procesul de îmbătrânire a populaţiei, semnificând faptul că, în viitor, 
grupele tinere de vârstă se diminuează, în schimb cele de vârstă înaintate vor 
creşte. Conform prognozelor demografice, populaţia rurală se va diminua numeric, 
semnalându-se o scădere moderată până în anul 2015, urmată de un declin accentuat în 
perioada 2015–2050, generat de sporul natural negativ la care se va adăuga soldul 
cumulat al migraţiei interne şi externe.  

Procesul deruralizării în România este lent, concretizându-se în ritmuri 
diferite de diminuare a populaţiei rurale, în funcţie de particularităţile regionale.  

Pe ansamblul spaţiului rural, scăderea numerică a populaţiei rurale în 
perioada 1990–2011 nu este îngrijorătoare (750000 locuitori), populaţia ocupată în 
agricultură diminuându-se, în aceşti ani, cu numai 800000 persoane. 

Din punct de vedere demografic, structura pe sexe se păstrează, la nivelul 
populaţiei rurale, în limite care permit derularea normală a proceselor sociale şi 
economice specifice.  

Procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural 
decât în urban, ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în rural se cifra la 13,5% din 

 9 



populaţia totală crecând în anul 2012, la 18,3%, în creştere cu aproape 5% faţă de 
anul 1990acest proces fiind, evident, o ameninţare la buna continuitate 
intergeneraţională a agriculturii.  

Strategia demografică rurală trebuie să cuprindă măsuri şi acţiuni pentru 
diminuarea fenomenelor demografice negative, reechilibrarea structurală a 
populaţiei, în mod special a structurii pe vârste, creşterea speranţei de viaţă şi a 
speranţei de viaţă în condiţii bune de sănătate.  

Implementarea acestor elemente de strategie demografică rurală este necsar să fie 
asigurată prin: 

– crearea unei societăţi rurale bazate pe incluziunea socială, prin solidaritate  
între generaţii şi creşterea calităţii vieţii rurale drept condiţie a bunăstării 
individuale; 

– creşterea numărului locurilor de muncă, în special în economia rurală 
alimentară, nonagricolă şi de prestări de servicii rurale; 

– modernizarea sistemului de sănătate, prin promovarea unor servicii 
medicale rurale de calitate, în condiţii de echitate; 

– modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională a 
populaţiei rurale. 

Din punct de vedere al resursei umane active, importantă pentru strategia 
agroalimentară şi a dezvoltării rurale este distribuţia agricultorilor – şefi de 
exploataţii pe vârste şi, mai cu seamă, cea care vizează creşterea ponderii tinerilor 
fermieri. Faptul că aproape 60% (644000) din agricultori au vârste peste 60 de ani, 
deţinând în exploatare, conform datelor APIA, 2,31 mil. ha teren agricol (peste 
25% din terenul arabil al ţării) este una din problemele majore ale politicii agricole 
româneşti din perspectiva disponibilului de resurse umane în spaţiul rural. Creşterea 
numărului de fermieri tineri, prin instrumentele disponibile ale Politicii Agricole 
Comune (plăţile suplimentare corespunzătoare instalării tinerilor fermieri), trebuie să 
fie în centrul strategiei şi a politicii resurselor umane rurale din România. 

2.3. RESURSELE FINANCIARE AGRICOLE 
(CAPITALUL FINANCIAR) 

Principalele puncte slabe ale sectorului agroalimentar românesc se află în 
domeniul resurselor financiare. 

În medie, cei 25 de ani de după ’89, în România acumulările de mijloace fixe 
prin investiţiile anuale efectuate de exploataţiile agricole au fost de 
38 Euro/ha/an, la sfârşitul anului 2009 ajungându-se la un stoc anual de capital fix 
în exploataţiile agricole de 7,95 mld. euro, faţă de Franţa, care a cumulat, în acelaşi 
timp, mijloace fixe de 309 Euro/ha/an, ajungând la un stoc naţional de capital fix 
pentru agricultură de 232,3 mld. Euro în anul 2009. Stocul de capital fix, raportat la 
suprafaţa agricolă utilizată, reprezenta 541 Euro/ha (circa 700 €/ha 
arabil+pomi+vie) în România, faţă de Franţa unde acelaşi indicator atingea 
valoarea de 2100 Euro/ha (însemnând un raport de 3:1). Înzestrarea cu mijloace 
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fixe a unui agricultor român, în comparaţie cu a unui agricultor francez, este mult 
mai discrepantă (3600 Euro/agricultor în România, 290000 Euro/ agricultor în 
Franţa, reprezentând un raport de 80,6:1). 

Şi structura stocului de capital fix din exploataţiile agricole româneşti este 
mult diferită (defavorabilă României), comparativ cu Franţa. În timp ce în Franţa 
capitalul fix „activ” (tractoare, utilaje, echipamente, plantaţii, animale de reproducţie şi 
infrastructură) deţine o pondere de 80%, ponderea capitalului funciar (a terenului) 
fiind de numai 20%, în România situaţia este inversă. Capitalul funciar (valoarea 
terenului) înregistrează o pondere de 67% (în condiţiile în care terenul agricol, la 
valoarea de piaţă, are preţ de 5–6 ori mai scăzut în România), iar activele fixe 
direct productive reprezintă numai 1/3 în stocul de capital fix al exploataţiilor 
agricole româneşti. 

Creditul bancar în agricultura românească. Analizând evoluţia creditului 
bancar în România pe parcursul ultimilor ani, constatăm o creştere a creditului 
destinat agriculturii de 6 ori, de la 412,8 mil. Euro în anul 2005, la 2467,9 mil. Euro în 
anul 2013, în condiţiile în care creditul total în România a crescut de 3,8 ori. 
Creşterea nivelului de creditare a agriculturii a continuat şi în anul 2014. Conform 
datelor furnizate de BNR, soldul creditelor destinate agriculturii a fost de  2617,9 
mil. echivalent Euro la sfârşitul lunii iulie 2014, cu 6% peste nivelul din decembrie 
2013 (2467,9 mil. echivalent Euro). Evident, creşterea nivelului creditului destinat 
agriculturii, chiar dacă porneşte de la o bază foarte redusă, are o conotaţie pozitivă, 
benefică pentru capitalizarea exploataţiilor agricole, fie prin creşterea investiţiilor 
directe în agricultură, fie prin finanţarea input-urilor (consumului intermediar), 
premisă a creşterii randamentelor şi a profitabilităţii exploataţiilor agricole. 

Comparând nivelul de creditare al agriculturii româneşti cu nivelul de creditare al 
agriculturii din alte ţări membre UE, constatăm diferenţe majore. Astfel, dacă în 
anul 2009 în România se înregistrează un credit bancar mediu de 110 Euro/ha SAU, în 
Germania se utilizează 2126 Euro/ha SAU, în Franţa 1698 Euro/ha SAU, iar în 
Ungaria 255 Euro/ha SAU. 

Costul creditului bancar. Pe lângă dezavantajele ce decurg din nivelul redus 
de creditare al agriculturii, un aspect la fel de nefavorabil pentru fermele româneşti 
este legat de costul creditului bancar, care este mult mai mare în România 
comparativ cu ţările dezvoltate ale Uniunii Europene. Dobânda solicitată de bănci, 
la care se adiţionează diferite costuri suplimentare (în principal de natura 
comisioanelor), induce un cost real al creditului bancar în lei, de două-trei ori mai 
mare faţă de costul surselor de finanţare din celelalte ţări dezvoltate ale UE.  

Creditele în valută. În România creditele în valută au un cost dublu faţă de 
acelaşi tip de credit în alte ţări membre ale Uniunii Europene,  beneficiarul român 
plătind, de fapt, componente de cost bancar supraevaluate. Menţionăm, în acest 
sens, cota riscului de ţară de aproximativ 3,5%, ataşată EURIBOR-ului pentru sursele 
atrase de băncile din România de pe piaţa financiară externă, la care se adaugă 
circa 2% rata de risc intern precum şi procentul de acoperire a cheltuielilor de 
administrare stabilite de bănci, inclusiv marja de profit a acestora (în jurul unei cote 
de 4%). Riscul de schimb valutar, ataşat creditelor în valută pentru agricultorii 
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neangrenaţi în operaţiuni de export, este o altă cauză generatoare de costuri 
suplimentare.  

Creditul comercial. Nivelul scăzut de creditare bancară directă a agriculturii 
a favorizat proliferarea creditului comercial (creditului furnizor), ca alternativă de 
finanţare, agreată „de nevoie”,  atât de fermierii beneficiari cât şi de societăţile 
comerciale - furnizoare. Creditul comercial, fiind mai operativ,  este mai atractiv 
pentru beneficiari (fermieri), deşi este mult mai scump comparativ cu creditul 
bancar. Din calculaţiile făcute, având în vedere ofertele furnizorilor de input-uri 
pentru agricultură, reiese o creştere a costului de finanţare prin creditul comercial 
(furnizor), cu circa 20% faţă de creditul bancar.  

Plăţile directe alocate din bugetul UE. Media plăţilor directe din bugetul UE pe 
un hectar agicol, pe intervalul 2007–2013, în România, cu un nivel de plată de 57 
€/ha agricol/an, se plasează pe ultimele locuri în UE-27, având alocat doar 11,2% 
din nivelul acordat Greciei (507 €/ha), 12,1% din nivelul acordat Olandei (469 
€/ha) şi 12,9% din nivelul acordat Belgiei (443 €/ha) etc.  

Penuria resurselor financiare, costul prea ridicat al creditului pentru 
agricultură, gradul încă redus de absorbţie al fondurilor europene alocate prin  
PNDR şi nivelul extrem de mic al plăţilor directe la ha (comparativ cu alte ţări 
membre ale UE) sunt ameninţări majore pentru consolidarea exploataţiilor 
agricole şi creşterea performanţelor atât de necesare asigurării siguranţei şi 
securităţii alimentare a populaţiei României. 
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3. STAREA ACTUALĂ A SECTORULUI AGROALIMENTAR 
ROMÂNESC 

3.1. DECALAJE AGROALIMENTARE ROMÂNIA:UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

 
După aderarea României la UE, procesul de restructurare şi apropiere de 

agricultura celorlalte ţări membre s-a produs lent, fără consecinţe vizibile în ceea 
ce priveşte compatibilizarea şi convergenţa structurală şi funcţională a sistemului 
agroalimentar. Pe lângă gradul insuficient de adoptare a politicilor agricole comune 
în din agricultura românească, pus pe seama capacităţii reduse de absorbţie, atât a 
politicilor agricole (privite din punct de vedere al creşterii compatibilităţii structurale şi 
funcţionale), cât şi a fondurilor financiare (ca nivel al absorbţiei fondurilor pentru 
dezvoltare rurală), mai trebuie adăugată accesibilitatea încă insuficientă a 
produselor agricole româneşti pe piaţa agricolă europeană, toate acestea constituind 
puncte slabe ale agriculturii româneşti. 

Analizând gradul de (in)compatibilitate sau (non)convergenţă al agriculturii 
şi economiei rurale româneşti cu cea europeană (a Uniunii Europene), se constată 
diferenţe sau discrepanţe între România şi UE.  

Gradul de compatibilizare a agriculturii României cu cea din UE este încă 
redus, deficitul de compatibilitate înregistrând diferenţe mari, astfel: 

– la producţia de cereale (kg/ha)  .........................................0,52 (52%) 
– la valoarea producţiei agricole (€/ha)  ...............................0,32 (32%) 
– la formarea brută de capital (€/ha)  ...................................0,35 (35%) 
Având în vedere şi gradul de utilizare al potenţialului ecologic al 

terenului arabil din România (pentru cereale) de numai 0,39 (39%), avem 
dimensiunea exactă a deficitului de compatibilitate al agriculturii româneşti faţă de 
UE. Principalii factori generatori de incompatibilitate şi, totodată, ameninţări, ale 
sistemului agroalimentar, sunt: decalajul tehnologic; slaba accesare a fondurilor 
europene; penuria de capital intelectual, uman înal calificat şi nivel redus de 
utilizare a celui existent; incompatibilitatea instituţională cauzată de 
funcţionalitatea pieţei; diferenţele structurale şi de funcţionalitate instituţională; 
precaritatea soluţiilor oferite ca uramre a slabei calificări manageriale a 
decidenţilor politici majori etc. Diferenţialul de compatibilitate al agriculturii 
româneşti poate, într-o anumită măsură, constitui un avantaj competitiv pentru unele 
caracteristici sustenabile şi durabile, reprezentând unul din punctele tari din punct 
de vedere economic, dar în acealaşi timp, un punct slab din punct de vedere social 
al spaţiului rural al României. În primul rând, avantajele se concretizează în 
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potenţialitatea oferită de exploataţiile agricole comasate teritorial care cuprind 
circa 48% din suprafaţa arabilă a ţării din exploataţiile de peste 100 de ha, 
exploataţiilor agricole europene trebuindu-le o jumătate de secol pentru a atinge 
dimensiuni comparabile. 

Pornind de la performanţele agriculturii şi ale economiei rurale, stadiul 
actual real al agriculturii româneşti este similar cu stadiul în care se afla 
agricultura ţărilor UE-6 în perioada  1960–1965, fiind principalele puncte slabe 
ale sistemului agroalimentar românesc: 

– valoarea producţiei primare la hectar obţinută de fermierii români (circa 
800–900 €/ha) este de 2–2,5 ori mai mică comparativ cu cea obţinută în prezent (ca 
medie europeană) de colegii lor din UE (1800–2000 €/ha); 

– consumul intermediar, ca expresie a nivelului de susţinere financiară a 
tehnologiilor, a structurii şi a gradului de intensivizare a producţiei agricole, cu 
impact direct asupra randamentelor la nivelul statelor membre ale UE, înregistrează 
diferenţe încă mari între România şi ţările UE. Astfel, consumul intermediar 
înregistrează valoarea de 715 Euro/ha în România, comparativ cu 8369 Euro/ha în 
Olanda , 3987 Euro/ha în Belgia , 2843 Euro/haîn Danemarca ; 

– valoarea adăugată brută în agricultura românească se află la jumătatea 
celei din UE-15, fapt care conduce la obţinerea unei producţii agricole finale de 
circa 1400–1500 €/ha în România, faţă de 2400–2600 €/ha în UE-15; 

– autoconsumul alimentar în fermele de subzistenţă ale României reprezintă 
90–92% din producţia acestor ferme iar în cazul fermelor de semi-subzistenţă este 
de 50–52%, faţă de numai 10–12% în UE-15, această stare având drept consecinţă 
o valoare a producţiei agricole comerciale de 400–420 €/ha în România, de 
patru ori mai mică comparativ cu UE-15; 

– randamentele agricole (producţiile medii pe unitatea de suprafaţă) la 
cereale obţinute în fermele româneşti în perioada 1990–2010 (2770 kg/ha) sunt 
comparabile cu nivelul producţiilor realizate de fermierii din UE-6 în deceniul 6 al 
secolului trecut; 

– dotarea unui agricultor din exploataţiile agricole româneşti, comparativ 
cu dotarea unui agricultor din UE-15, este de circa 25–26 de ori mai mică (9000–
9200 € imobilizări corporale în UE; 350 € în România); 

– creditele bancare acordate în exploataţiile agricole europene sunt de 15–16 ori 
mai mari comparativ cu cele acordate exploataţiilor agricole româneşti (1700–2000 €/ha 
– credite în UE, 110 €/ha în România); 

– necultivarea unei suprafeţe arabile care se ridică, în medie pe ultimii 10 
ani, de peste un milion ha/an, reprezintă o pierdere medie anuală a producţiei 
agricole în România de 1050 mil. Euro; 

– interzicerea cultivării soiei modificate genetic (MGO), începând cu anul 
2007, a cauzat României o pierdere anuală de peste 330 milioane $/an, din care circa 
250 mil. $/an pentru importul de boabe şi şroturi de soia din SUA, Argentina şi 
Brazilia, provenite numai din culturi MG; 
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– reabilitarea sistemelor de irigaţii a fost realizată pe circa 30–35% din 
suprafaţa totală irigată, însă, în perioada 2000–2010 aceste sisteme au fost 
funcţionale efectiv pe numai 280000 ha (adică, 9–10% din suprafaţa amenajată); 

– consecinţa non-performanţelor agricole româneşti se concretizează în 
ponderea extrem de ridicată a cheltuielilor cu alimentele provenite din import (40%, 
în medie) şi a ponderii importului de alimente în totalul consumului alimentar (20–
25%, media ultimilor ani); 

– starea slabă a locuirii pentru circa 38% din populaţia rurală este exprimată în 
ponderea ridicată a locuinţelor (caselor) din materiale nedurabile (40–42%) şi a 
gradului ridicat de îmbătrânire a acestora (75% din locuinţe au vechimea peste 30–35 
de ani); 

– alimentarea cu apă a locuinţelor este necorespunzătoare, mai mult de 
jumătate din populaţia rurală nebeneficiind de alimentare cu apă în sistem public; 

– gradul extrem de redus de echipare a teritoriului rural şi a locuinţelor cu 
sisteme de încălzire, apă potabilă, racordarea la reţele de gaze naturale, canalizare (de 
circa 5–6 ori mai redus faţă de mediul urban românesc, care, la rândul său, are un 
nivel al dotării tehnico-edilitare mult inferior mediei UE-15 şi chiar UE-25); 

– harta dezvoltării rurale a României este dominată de imense pungi de 
sărăcie severă, caracteristice subdezvoltării extreme. 

 
3.2. COSTURILE NONPERFORMANŢELOR AGRICOLE ALE 

ROMÂNIEI 
 
Decalajele de performanţă tehnologică, măsurate prin randamentul mediu 

de cereale la hectar, sunt, de asemenea, evidente nu numai prin nivelul scăzut al 
acestuia în România, ci şi prin puternica instabilitate şi fluctuaţie multianuală, 
măsurată prin coeficientul de variaţie a cărui valoare se ridică la 25,2%, aproape 
dublu faţă de alte ţări membre UE. Non-performanţele agricole ale României şi 
fluctuaţiile multianuale, cauzate de tehnologiile învechite şi consumurile minime 
de input-uri, au consecinţe din cele mai severe atât asupra asigurării necesarului de 
produse agricole cât şi asupra costurilor generale ale sectorului agricol. 

Cercetări recente, efectuate de Institutul de Economie Agrară al Academiei 
Române, desfăşurate în mai multe exploataţii agricole, arată că, din totalul 
cheltuielilor de producţie la unitatea de suprafaţă, circa 48% la cultura grâului şi 
53% la cultura porumbului sunt costuri fixe la hectar (lucrări mecanice de bază, 
pregătirea terenului pentru semănat, întreţinerea culturilor, recoltare etc.), diferenţa 
fiind reprezentată de costurile variabile concretizate în input-urile care determină 
mărimea producţiei medii. Costurile fixe pe unitatea de suprafaţă, pentru cele două 
culturi, sunt, în medie, de circa 1500 lei/ha. Având în vedere faptul că în România 
s-a cultivat, în perioada 2000–2010, o suprafaţă de circa 5–5,5 milioane ha de cereale, 
obţinând o producţie medie de 2,5–3 t/ha (comparativ cu media Franţei de 7,0 t/ha, a 
Germaniei de 6,6 t/ha sau a Italiei de 5,0 t/ha la cereale), se naşte întrebarea: care ar 
fi suprafaţa necesară României pentru acoperirea consumului anual de cereale, de circa 
14–15 milioane tone, în cazul în care România ar obţine producţii de cereale 
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asemănătoare cu cele ale Franţei şi altor ţări UE? Răspunsul este simplu: 2–2,2 
milioane hectare. Din acest calcul rezultă că România face cheltuieli anuale 
generate de non-performanţă de circa 5 miliarde lei (1,1 mld. €), sumă care ar 
putea fi alocată pentru input-uri suplimentare sau investiţii în utilaje, necesare 
sporirii producţiei la nivelul de performanţă al Franţei, iar suprafaţa de 2–2,2 mil. 
ha ar deveni disponibilă pentru a fi destinată altor culturi agricole, precum cele 
energetice sau furajere. Extinzând calcului costului nonperformanţei la nivelul 
întregii suprafeţe arabile, se ajunge la un cost de peste două milarde € într-un an. 

Deşi, în mai multe cicluri guvernamentale, s-au alocat agriculturii fonduri, 
sub diferite forme de susţinere, în medie  de 400–500 milioane €/an,  iar în ultima 
perioadă au depăşit 600–700 milioane €/an, cu un vârf al investiţiilor de 908 mil. 
€/an în 2008. Atât programele de susţinere bugetară cât şi investiţiile (totalizând 
circa 10–12 miliarde Euro în perioada menţionată) nu s-au regăsit în mod 
semnificativ în creşterea valorii producţiei agricole (VPA) şi a valorii adăugate 
brute produsă în agricultură (VABA), aceşti indicatori sectoriali menţinându-se 
aproximativ la acelaşi nivel anual. 

Agricultura românească, ca de altfel întreaga economie agroalimentară, este 
caracterizată de criza ineficacităţii alocării şi utilizării resurselor (începută încă 
cu mult timp înainte de 1989) precum şi puternic afectată de dezechilibre sistemice 
ale proprietăţii şi exploataţiilor, ale pieţelor şi preţurilor produselor agricole, 
ale input-urilor producţiei agricole, precum şi ale competitivităţii şi funcţionării 
instituţionale, toate acestea fiind factori generatori de non-performanţă, 
constituind principalele puncte slabe ale sistemului agroalimentar românesc şi, 
totodată, ameninţări la îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii alimentare a 
României.  
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II. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI 
AGROALIMENTARE A ROMÂNIEI 

 
 

4. STRATEGIA AGROALIMENTARĂ A ROMÂNIEI: 
MOTIVARE,  OBIECTIVE, PRIORITĂŢI, RESURSE 

4.1. MOTIVAREA ELABORĂRII UNEI STRATEGII  
AGROALIMENTARE A ROMÂNIEI 

 
După 1990 s-a simţit nevoia fundamentării de noi direcţii strategice pentru 

agricultură, atât datorită restructurării profunde a regimului proprietăţii funciare şi 
al sistemului de exploataţie agricolă cât şi ca urmare a tranziţiei spre economia de 
piaţă a României. În acest sens, pe parcursul ultimelor două decenii şi jumătate, s-
au elaborat peste 25 de documente şi rapoarte gen „strategie”. Problema acestor 
strategii nu a fost legată atât de conţinutul lor (de altfel cele mai multe făcute 
profesionist şi bine fundamentat ştiinţific)  cât de aplicabilitatea practică, de 
transpunerea lor în instrumente politice aplicabile în practică şi indicatori de 
rezultat. 

Scopul  Strategiei agroalimentare a României în perioada 2015–2020–
2030 este, în principal, determinat de nevoia stabilirii liniilor directoare ale 
garantării siguranţei alimentare şi asigurarea securităţii alimentare a 
României, ale dezvoltării durabile a agriculturii româneşti şi a spaţiului rural ca 
una dintre componentele de bază ale reluării creşterii economice a României. 
Elaborarea Strategiei agroalimentare a României are în vedere realităţile din 
spaţiul rural, spaţiu care este atât un mediu economic cât şi un mediu social, 
cultural şi ecologic, de viaţă, iar agricultura este atât o ramură economică 
producătoare de produse agricole şi materii prime pentru industria 
prelucrătoare, cât şi o agri-cultură rurală cu profunde tradiţii naţionale de a 
căror conservare, continuitate şi dezvoltare va depinde, în mare măsură, 
prezenţa (reală) a României în UE. 

Evaluând starea actuală a agriculturii şi a spaţiului rural românesc, 
apartenenţa României la UE şi cerinţa integrării politicilor de dezvoltare ale 
agriculturii României în Politica Agricolă a UE  şi în Strategia europeană 
pentru creşterea inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii – Europa 2020, 
Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii 
consideră de stringentă actualitate pentru economia României, în general şi pentru 
agricultură, în special, elaborarea Strategiei agroalimentare a României. 

Analiza comparativă a nivelului actual de dezvoltare a economiei rurale şi a 
economiei agroalimentare permite formularea câtorva întrebări necesare elaborării 
Strategiei agroalimentare a României:  
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– Nivelul actual de dezvoltare al agriculturii asigură realizarea obiectivului 
fundamental al acesteia – garantarea siguranţei alimentare şi asigurarea securităţii 
alimentare a populaţiei României? 

– Nivelul actual al economiei rurale, al cercetării şi al învăţământului agricol 
din România facilitează aplicarea conceptelor europene de dezvoltare rurală 
durabilă cuprinse în Politica Agricolă Comună?  

– Nivelul actual al economiei României, în general, şi al economiei  rurale, în 
special, în care predomină încă mentalitatea potrivnică cooperării şi asocierii, poate 
susţine un ritm accelerat (atât de necesar) de dezvoltare rurală durabilă în 
România? 

– Politica Agricolă Comună actuală şi cea pentru perioada 2014–2020, care 
nu susţine în mod direct creşterea producţiilor agricole în Uniunea Europeană, 
poate fi aplicată întocmai şi în România, a cărei agricultură, în vederea atenuării şi 
eliminării decalajelor de performanţă faţă de UE, ar trebui să se afle în anii viitori 
în maximă expansiune a randamentelor? 

– Diferenţele încă mari între nivelurile de finanţare ale agricultorilor europeni 
şi români, atât prin plăţile directe, cât şi pentru dezvoltarea rurală, diferenţe 
menţinute şi în bugetul agricol al UE pentru perioada 2014–2020, atenuează sau, 
din contră, accelerează discrepanţele randamentelor agricole şi consolidarea 
fermelor româneşti?   

4.2. OBIECTIVELE,  PRIORITĂŢILE STRATEGICE  ŞI RESURSELE 
NECESARE SECTORULUI AGROALIMENTAR AL ROMÂNIEI 

Strategia agroalimentară a României,  este produsul unei analize 
ştiinţifice, obiective, a potenţialului agricol şi silvic care trebuie adaptat, însuşit şi 
susţinut convergent de toate forţele politice şi tehnocratice, sub forma unui vector 
al dezvoltării cu obiective importante şi proceduri juridice de reformă şi 
restructurare.  

Documentul strategic are ca suport sau vehicule de punere în operă 
programele de guvernare care, în opinia noastră, trebuie să constituie o 
învelitoare, o înfăşurătoare a vectorului strategic (şi nu factor de rupere 
permanentă a strategiei, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, în România, guvernare 
după guvernare, după 1989). 

Cunoaşterea realităţilor agriculturii şi a economiei rurale româneşti de azi 
este condiţia sine qua non pentru elaborarea şi aplicarea unui program coerent pe 
termen mediu şi lung pentru reconstrucţia europeană a economiei rurale 
româneşti, pentru sporirea contribuţiei agriculturii la atenuarea crizei actuale şi 
pentru reluarea creşterii economice sustenabile.  

Strategia agroalimentară a României, are ca obiectiv fundamental 
garantarea siguranţei alimentare şi asigurarea securităţii alimentare a populaţiei 
României având în centrul său dezvoltarea rurală durabilă, ca factor al creşterii 
economice sustenabile, care presupune o economie rurală puternică cu principala 
sa ramură - agricultura performantă -, edificată pe o infrastructură rurală 
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modernă, o echipare tehnică adecvată a teritoriului rural, a localităţilor şi 
locuinţelor rurale, prin folosirea în circuitul economic a resurselor naturale locale 
reînnoibile (din mediul rural), protecţia mediului şi a peisajului şi, ca efect al 
acestora, atingerea unui standard acceptabil de viaţă rurală, prin atenuarea şi 
restrângerea sărăciei severe din spaţiul rural.  

Dezvoltarea economică sustenabilă se poate obţine, înainte de toate, numai 
dacă se investeşte pe termen mediu şi lung în consolidarea exploataţiilor 
agricole şi a întreprinderilor de procesare alimentară, în tehnologii avansate, în 
amenajarea şi echiparea adecvată a teritoriului agricol, cu sisteme de irigaţii, de 
desecări, sisteme antierozionale, perdele forestiere de protecţie a câmpului, sisteme 
antiinundaţii etc. Suportul financiar direct din fondurile europene şi naţionale 
trebuie direcţionat pentru realizarea acestor premise ale dezvoltării rurale durabile. 
Totodată, trebuie intensificate acţiunile legislative, instituţionale, financiare şi 
fiscale în vederea creşterii competitivităţii circuitelor agricole comerciale naţionale, 
în plan internaţional, extinderea participării produselor agricole româneşti pe terţe 
pieţe, în primul rând pe piaţa agricolă comună europeană, precum şi în vederea 
atenuării riscurilor şi turbulenţelor cauzate de  fluctuaţiile anuale şi multianuale ale 
factorilor naturali de producţie şi ale preţurilor. Trebuie acordată o mai mare 
importanţă  expansiunii  pieţelor agricole regionale şi locale. 

Dezvoltarea spaţiului rural se bazează pe conceptul de dezvoltare rurală 
durabilă, extinderea şi diversificarea economiei rurale presupunând îmbinarea 
armonioasă între componenta agricolă (şi forestieră) şi componenta economică 
rurală agroalimentară şi neagricolă, fundamentată pe următoarele principii: 

• Agricultura, în zonele preponderent agricole, şi silvicultura, în zonele 
rurale montane, reprezintă coloana vertebrală a spaţiului rural. Cu toate că au 
intervenit mutaţii importante, în ultimul timp, în rolul şi funcţiile agriculturii, 
aceasta rămâne componenta principală a oricărei strategii agroalimentare şi de 
dezvoltare rurală. Totodată, în dezvoltarea agriculturii trebuie aprofundată ideea de 
schimbare a centrului de greutate de pe aspectul productivist pe aspectul 
multifuncţional al acesteia; 

• Având în vedere faptul că resursa naturală regenerabilă cea mai valoroasă a 
României este solul (fondul funciar agricol), decidenţii majori ai ţării au obligaţia 
politică şi economică dar şi morală faţă de generaţia actuală şi faţă de generaţiile 
viitoare să asigure, prin politici agricole adecvate, exploatarea durabilă a solului la 
nivelul potenţialului său productiv. Creşterea producţiei agroalimentare şi a 
economiei forestiere nu trebuie privită ca un „obiectiv în sine”, ci atât ca un 
obiectiv al asigurării securităţii alimentare şi garantarea siguranţei alimentare 
a populaţiei ţării cât şi ca un obiectiv de perspectivă al României având în vedere 
prognoza demografică mondială estimată la circa 9 miliarde de locuitori ai Terrei 
pentru următoarele două–trei decenii. Creşterea producţiilor agricole la nivelul 
potenţialului natural (ecologic) al solului, trebuie corelată, în mod obligatoriu, cu 
potenţialele de absorbţie ale pieţelor agricole interne şi externe; 

• Prioritatea modernizării agriculturii şi a economiei rurale, conform 
Strategiei agroalimentare a României, în concepţia noastră, trebuie să se 
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fundamenteze pe funcţiile economice şi sociale vitale ale sistemului agroalimentar: 
asigurarea alimentaţiei echilibrate a populaţiei (deci, implicit, a siguranţei 
alimentare), a necesarului de materii prime pentru activităţile neagricole şi a 
unui export activ şi profitabil de produse agroalimentare, conservarea şi 
îmbunătăţirea capitalului peisagistic al spaţiului rural, asigurarea unui standard 
de viaţă decent (comparabil cu nivelul european mediu) şi protejarea mediului 
înconjurător. În acelaşi timp, economia rurală, în general, şi agricultura, în 
special, reprezintă o imensă piaţă de desfacere pentru ramurile din amonte şi 
aval de aceasta, contribuind direct la dezvoltarea unor ramuri neagricole, precum 
şi a sectoarelor conexe agriculturii (şi silviculturii). 

Formularea obiectivelor şi priorităţilor Strategiei agroalimentare a 
României pentru perioada 2015–2020–2030 s-a făcut pornind de la funcţiile 
spaţiului şi ale economiei rurale, inclusiv ale agriculturii româneşti, necesitatea 
dezvoltării accelerate a acestora, noul parteneriat între Europa şi fermieri, conform 
reformei PAC pentru perioada 2014–2020, astfel: 

– realizarea unei producţii agricole şi alimentare care să asigure 
securitatea alimentară naţională şi care să garanteze siguranţa alimentară a 
populaţiei prin:  

• dublarea randamentelor agricole în următoarele două decenii, 
comparativ cu deceniul 2000-2010; 

• dublarea valorii producţiei vegetale şi animale în următoarele decenii, 
faţă de cea din 2010; 

• dublarea valorii producţiei agroalimentare procesate, faţă de anul 
2010; 

– asigurarea integrală a necesarului intern de produse alimentare a 
populaţiei României, de calitate îmbunătăţită şi a unui excedent faţă de consumul 
alimentar intern, disponibil pentru export; 

– asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spaţiului rural 
prin investiţii publice, public-private sau private în lucrări de infrastructură de 
protecţie şi echipare a teritoriului (sisteme de irigaţii, sisteme hidro-ameliorative de 
protecţie, perdele de protecţie, împădurirea terenurilor degradate şi defrişate etc.); 

– conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, 
aerul, biodiversitatea) şi utilizarea durabilă a resurselor naturale agricole, în primul 
rând a solului, conservarea biodiversităţii, aplicarea politicilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice; 

– compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ şi cercetare ştiinţifică 
cu cel european, asigurarea unui parteneriat durabil al acestuia cu sistemul 
agroalimentar românesc; 

– dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole şi 
nonagricole, extinderea IMM-urilor rurale şi creşterea gradului de ocupare, prin 
susţinerea cu preponderenţă a populaţiei rurale active tinere; 

– echilibrarea balanţei alimentare (şi de plăţi) româneşti şi creşterea 
exporturilor agroalimentare româneşti;  

– restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe. 
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Elaborarea Strategiei agroalimentare a României are la bază trei premise 
fundamentale, care stau la baza construcţiei acestuia: 

a) starea de azi a agriculturii şi potenţialul ecologic şi economic al spaţiului 
rural din România; 

b) starea economică generală a României generată de criza economică; 
c) apartenenţa României la Uniunea Europeană şi cerinţa integrării 

agriculturii româneşti în spaţiul agroalimentar european şi a compatibilizării 
acesteia cu Politica Agricolă Comună a UE. 

a) Starea actuală a agriculturii şi spaţiului rural din România 
Realităţile spaţiului rural românesc, după peste două decenii de reforme 

agrare, sunt prezentate în cele ce urmează, în starea actuală 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, la care se 
adaugă efectele politicilor agricole actuale, de după anul 1989. 

Patru schimbări majore,  pot fi aprecite ca patru fracturi ale structurilor agrare 
româneşti în numai un secol – marea reformă agrară din anul 1921, reforma agrară 
din anul 1949, colectivizarea agriculturii din perioada 1949–1989 şi efectele 
aplicării Legii fondului funciar din 1991 şi a legilor conexe acesteia), au făcut 
imposibilă conceperea, dar mai ales aplicarea unui proiect agricol românesc de 
lungă durată, asemenea majorităţii ţărilor (vest) europene. Schimbările majore, 
succesive de sistem au generat instabilitate şi, ceea ce este mai grav, absenţa 
continuităţii, stabilităţii, durabilităţii şi sustenabilităţii sistemului agricol naţional 
românesc. 

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, precum şi trecerea de la unităţi agricole mari (IAS, CAP), 
caracteristice socialismului oriental, la unităţi agricole mari (asociaţii, societăţi) 
aflate în faza capitalismului primitiv care deţin cumulat o suprafaţă agricolă de 
aproape 5 milioane hectare. 

b) Starea economică generală a agriculturii României generată de  criza 
economică 

Agricultura UE se confruntă cu o serie de probleme generate de criza economică, 
cum sunt:  

– problemele de securitate alimentară cu privire la marile discrepanţe în 
producţie şi distribuţie; 

– atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea producţiei agricole la acestea, 
conservarea resurselor naturale, îmbunătăţirea eficienţei resurselor şi dezvoltare 
durabilă la toate nivelurile; 

– impactul volatilităţii preţurilor atât asupra cumpărătorilor de produse 
agricole cât şi asupra  producătorilor agricoli; 

– variaţiile de preţ nu se reflectă echilibrat în economia actorilor de pe lanţul 
alimentar; 

– reducerea productivităţii şi deteriorarea comerţului agroalimentar; 
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– presiuni pentru intensificarea producţiei din cauza creşterii costurilor. 
Acestea sunt câteva procese care impun ca reforma PAC să abordeze atât 

eşecurile de piaţă cât şi cele politice, astfel: 
– pieţele au nevoie de mai multe semnale transparente; 
– politicile trebuie să vizeze noi provocări; 
– productivitatea şi inovaţia trebuie să vizeze creşterea durabilă.  
c) Apartenenţa României la UE şi cerinţele compatibilizării agriculturii 

româneşti cu PAC a UE 
Decalajele de performanţă tehnologică, măsurate prin randamentul mediu la 

cereale, sunt evidente nu numai prin nivelul scăzut al acestora, ci şi prin fluctuaţia 
şi instabilitatea accentuată a producţiei agricole româneşti. În ţări precum Franţa, 
de exemplu, se înregistrează un diferenţial anual maxim de producţie (diferenţa 
între producţia maximă şi cea minimă anuală) la culturile de cereale, de circa 1300 
kg/ha, la o producţie medie multianuală de 6300 kg/ha (20,6%), iar în România 
diferenţialul maxim este de 2000 kg/ha, la o producţie medie multianuală de numai 
2770 kg/ha (74,1%), fapt ce demonstrează, fără putere de tăgadă, nonperformanţele şi 
marile fluctuaţii anuale ale producţiilor agricole ale României, dependenţa 
neacceptat de mare faţă de condiţiile meteorologice. 

Obiectivul politic al PAC bazat pe  Strategia europeană pentru creşterea 
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii – Europa 2020 în domeniul 
economic îl constituie producţia viabilă pentru hrană care trebuie să contribuie 
la creşterea venitului agricol şi să limiteze fluctuaţiile anuale şi multianuale,  
volatilitatea preţurilor şi a veniturilor deoarece riscurile naturale sunt mult mai 
pregnante decât în alte sectoare, iar veniturile fermierilor şi profitabilitatea 
exploataţiilor agricole se află la niveluri sub cele din alte sectoare; să 
îmbunătăţească competitivitatea sectorului agricol, consolidând poziţia deţinută de 
acesta în cadrul lanţului alimentar. Segmentul agricol este fragmentat, comparativ 
cu alte segmente ale lanţului alimentar, acestea fiind mai bine organizate şi cu o 
putere mai mare de negociere. În plus, fermierii europeni trebuie să facă faţă 
competiţiei pieţei mondiale, în acelaşi timp, să respecte standarde înalte de 
protecţie a mediului, de siguranţă şi calitate a alimentelor şi de bunăstare a 
animalelor; să compenseze dificultăţile de producţie în zonele  cu dezavantaje 
naturale specifice, întrucât în aceste regiuni există un risc crescut de abandonare a 
terenurilor. 

Obiectivul politic în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, îl 
constituie managementul durabil al resurselor naturale şi atenuarea 
schimbărilor climatice care să garanteze practicile durabile de producţie şi să 
asigure furnizarea de bunuri publice care respectă condiţiile de mediu, întrucât 
multe dintre bunurile publice generate de agricultură nu sunt remunerate prin 
funcţionarea normală a pieţelor; să favorizeze dezvoltarea rurală ecologică – 
creşterea verde – prin inovare, ceea ce necesită adoptarea de noi tehnologii, 
dezvoltarea de noi produse, înlocuirea proceselor energofage de producţie agricolă 
şi sprijinirea noilor aşteptări ale consumatorilor; să urmărească acţiunile de 
atenuare  şi limitare a efectelor schimbărilor climatice  care să permită 
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agriculturii să se adapteze schimbărilor climatice. Întrucât agricultura este în mod 
particular vulnerabilă la impactul schimbărilor climatice, sectorul agricol trebuie 
sprijinit pentru  o mai bună adaptare la efectele fluctuaţiilor meteorologice,  pentru 
reducerea  efectelor negative ale schimbărilor climatice. 

Programele şi proiectele europene pentru agricultură au în centrul lor 
asigurarea securităţii alimentare şi garantarea siguranţei alimentare a populaţiei 
prin dezvoltare rurală durabilă ca factor al creşterii economice sustenabile, care 
presupune o economie rurală puternică, edificată pe o infrastructură rurală 
modernă, o echipare tehnică adecvată a teritoriului rural, localităţilor şi caselor rurale, 
folosirea resurselor naturale locale (din mediul rural) reînnoibile în circuitul 
economic, protecţia mediului şi a peisajului şi, ca efect al acestora, un standard 
acceptabil, decent de viaţă rurală.  

Noua filosofie a dezvoltării spaţiului rural se bazează pe conceptul de 
dezvoltare rurală durabilă care presupune îmbinarea armonioasă între componenta 
agricolă (şi forestieră) şi componenta economică rurală agroalimentară şi 
neagricolă, fundamentată pe următoarele principii: 

– concordia dintre economia rurală şi mediul înconjurător (echilibrul 
economie-ecologie);  

– programele de dezvoltare durabilă, sustenabilă trebuie să cuprindă un 
orizont de timp mediu şi lung; 

– diversificarea a structurii economiei agricole, prin pluriactivitate, în primul 
rând, prin extinderea economiei agroalimentare, a economiei neagricole şi a 
serviciilor rurale; 

– naturalizarea spaţiului rural, prin păstrarea mediului natural cât mai intact;  
– mediul antropizat, creat de om, să fie cât mai apropiat de mediul rural natural; 
– folosirea resurselor naturale locale cu prioritate a resurselor regenerabile, la 

faţa locului, în mediul rural, în activitatea economică rurală. 
Agricultura, în zonele preponderent agricole, şi silvicultura, în zonele rurale 

de deal şi montane, reprezintă coloana vertebrală a spaţiului rural. Cu toate că 
au intervenit, în ultimul timp, mutaţii importante în rolul şi funcţiile agriculturii, 
aceasta rămâne componenta principală a oricărui program de dezvoltare rurală. 
Totodată a apărut şi problema unei noi filosofii în dezvoltarea agriculturii care 
conduce la ideea de schimbare a centrului de greutate de pe aspectul strict 
productivist şi de profitabilitate pe aspectul multifuncţional, ecologic şi social 
al acesteia.  

Agricultura intensivă. România trebuie să aibă în centrul politicilor agricole, 
extinderea agriculturii performante (intensive) şi în zonele în care acum, din 
raţionamente financiare, nu se utilizează aceste tehnologii, însă terenurile sunt  
favorabile agriculturii intensive. În cazul în care România va reuşi să  sporească 
performanţele tehnice ale agriculturii în ramurile vegetale şi animale până la 
nivelul mediu al UE-15, la orizontul anului 2020, şi spre nivelul mediu al ţărilor 
dezvoltate agricol, la orizontul anului 2030, va avea şi în viitor o securitate 
alimentară precară generată de un consum alimentar dependent de comerţul 
agroalimentar comunitar. 
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Agricultura ecologică, ca variantă a agriculturii plurifuncţionale, presupune 
tehnologii care înglobează mai multă muncă  prin  care se atrage în agricultură o 
parte din forţa de muncă rurală excedentară. Agricultura ecologică este, în pricipal, 
sistemul de agricultură care asigură obţinerea unor produse de calitate, controlate şi 
certificate, într-o armonie cu natura şi sănătatea consumatorilor. Se estimează că, în 
ţările dezvoltate, agricultura ecologică se practică, la această dată, pe circa 4–5% 
din suprafaţa agricolă, iar datorită preţurilor  produselor eco (mult) mai ridicate, nu se 
poate conta pe creşterea însemnată a suprafeţelor ocupate cu culturi ecologice, 
respectiv pe o „masivă ecologizare” a producţiei agricole în următoarele 2–3 
decenii. Prin urmare, nu se poate prevedea o creştere însemnată a populaţiei rurale 
ocupate în astfel de exploataţii nici în România. 

Agricultura plurifuncţională, chiar dacă din punctul de vedere strict al 
producţiilor şi profitului este mai puţin performantă (comparativ cu agricultura 
intensivă) în exploataţiile agricole care o practică, din alte puncte de vedere 
(turistic, peisagistic, al protecţiei mediului, ecologic, social etc.) este preferabilă. 
Agricultura plurifuncţională, în principiu, îndeplineşte toate funcţiile economice ca 
şi ale agriculturii intensive şi specializate, aceasta preia însă funcţii noi, precum:  

– conservarea elementelor vitale ale biodiversităţii (floră, faună, sol, aer, 
apă), prin exploatarea lor sustenabilă şi, implicit, durabilă, într-o agricultură care 
asigură stabilitatea şi păstrarea agroecosistemelor;  

– armonizarea funcţiilor sociale şi culturale ale spaţiului rural, în strânsă 
legătură cu o agricultură sănătoasă şi diversificată; 

– sporirea capitalului turistic, prin păstrarea şi înfrumuseţarea patrimoniului 
peisagistic. 

Agricultura plurifuncţională presupune folosirea unui număr sporit de 
persoane ocupate în agricultură în perioade mai lungi de timp  pe parcursul anului 
agricol, comparativ cu ramurile agriculturii convenţionale intensive şi specializate.  

Agricultura conservativă, prin tehnologiile aplicate, contribuie la protecţia 
mediului agricol, reducerea emisiilor de bioxid de carbon şi gaze de ardere 
(datorate lucrărilor mecanice), acoperirea verde cvasi-permanentă a solului, 
conservarea biodiversităţii, ameliorarea şi înfrumuseţarea peisajului şi, în mod 
deosebit, folosirea optimă a resurselor agricole primordiale – solul şi apa. Având în 
vedere efectele pe termen lung ale aplicării agriculturii conservative asupra 
mediului, în primul rând asupra solului, diferenţa de performanţă tehnică a fermelor, 
în mod obligatoriu  trebuie susţinută prin măsuri financiare şi fiscale. 

Agricultura – sursă de energie verde. Prima criză energetică de proporţii din 
deceniul opt al secolului al XX-lea precum şi cerinţa reducerii poluării pune noi 
probleme în faţa agriculturii. Printre alternativele energetice la criza materiilor  prime 
energetice fosile, cu epuizare mai apropiată sau mai îndepărtată, este şi producţia 
agricolă de bioenergie, agricultura dobândind o nouă funcţie: producătoare de 
materii prime energetice. Directivele UE prevăd extinderea biocombustibililor de la 
2% din consumul total în anul 2007, până la 10%, în următorii zece ani, şi la 20%, 
după anii 2020. Prin urmare, contribuţia agriculturii la siguranţa energetică, prin 
alternativa verde, este în creştere, iar competiţia economică internă nouă alimente– 
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energie în ramura agriculturii, se accentuează, punând noi probleme decizionale în 
acest domeniu. 

Agricultura biotehnologică. Evoluţia accelerată a cercetărilor în domeniul 
ingineriei genetice şi a biotehnologiei a avut ca efect direct în agricultură asimilarea, 
fără precedent, a rezultatelor ştiinţifice concretizate în extinderea culturilor cu plante 
modificate genetic (PMG), atât pentru sporirea producţiei agroalimentare cât şi 
pentru creşterea ponderii agriculturii în consumul de  energie. Cu privire la funcţia 
energetică a agriculturii, considerăm că trebuie să subliniem şi impactul major al 
agriculturii biotehnologice asupra economiei fermelor agricole. Având în vedere 
structura ecologică a spaţiului agricol naţional, România are posibilitatea să cultive 
circa 500000 ha cu soia modificată genetic şi aproximativ 1,5–2 mil. ha de porumb 
modificat genetic (din cele 2,5 mil. ha suprafaţă cultivată cu porumb), acestea 
aducând un spor anual de valoare agricolă de cel puţin 2,5–3,5 mld. € prin exportul 
de furaje concentrate  (boabe de porumb şi soia, şroturi de soia). 

Agricultura, având funcţii multiple, este firesc ca societatea, beneficiara 
acestora, să plătească nu numai produsele agroalimentare ca bunuri publice, 
adică hrana propriu-zisă, ci şi serviciile publice indirecte generate de agricultură 
care contribuie la protecţia mediului, ameliorarea habitatului, înfrumuseţarea 
peisajului etc. Actualul sistem de preţuri, eliminarea subvenţiilor pentru ca hrana să 
fie cât mai ieftină, fără utilizarea unor forme de compensare financiară pentru 
serviciile publice subsidiare ale agriculturii, va avea pe termen mediu consecinţe 
negative asupra agricultorilor şi, indirect, pe termen lung efecte nefavorabile în 
ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa alimentară. 

Economia zonei montane, prin resursele naturale  pe care le cuprinde 
acest teritoriu rural al ţării, reprezintă una din problemele economice şi sociale de 
primă importanţă pentru economia rurală a României. Faptul că zona montană se 
întinde pe aproape 71.300 km2 (30% din suprafaţa ţării), din care o suprafaţă de 4,4 
mil. ha  este acoperită cu păduri, 2,4 mil. ha  de pajişti naturale, unde locuiesc 
aproape 3,3 milioane locuitori în 1,2 milioane de gospodării şi care deţin circa 2,9 
mil. ha teren agricol, din care 500.000 ha teren arabil, se poate cuantifica, relativ 
uşor, importanţa economiei montane pentru ţara noastră.  

În cadrul zonei montane, economia agricolă, economia forestieră şi cea 
agroturistică se întrepătrund intim. Economia agricolă montană, în mare parte 
ecologică sau organică, axată pe economia pastorală (creşterea vacilor cu lapte, a 
tineretului taurin şi activităţile pastorale de oierit estival), poate fi împletită, prin 
pluriactivitate, cu recoltarea şi prelucrarea fructelor de pădure şi a plantelor 
medicinale din flora spontană, iar ambele conexate cu activităţi agroturistice de 
iarnă şi vară sau legată de obiceiurile pastorale şi etnofolclorice, religioase, 
spirituale, activităţi sportive şi de drumeţie, toate acestea constituind căi de sporire 
importantă a economiei rurale montane, de valorificare superioară a capitalului 
natural al zonei de munte. 

Extinderea agriculturii montane este o necesitate pentru România. Spre 
deosebire de zona de câmpie şi cea de deal, densitatea populaţiei în zona de munte 
este de circa 2,5–3 ori mai mică, iar contribuţia economiei montane (agricultură, 
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silvicultură – exploatare forestieră, agroturism, ecoeconomie rurală montană 
nonagricolă, habitat) reprezintă circa 8–10% din producţia agricolă a României. 

În cadrul extins al economiei forestiere, două aspecte trebuie să constituie 
obiective ale programelor de dezvoltare şi amenajare rurală. Primul, se referă la 
extinderea pădurilor prin noi plantări, a perdelelor forestiere de protecţie, 
întreţinerea pădurilor actuale, iar al doilea aspect cuprinde exploatarea 
raţională a pădurilor şi prelucrarea materialului lemnos brut în produse finite 
înalt prelucrate cu valoare adăugată ridicată.  

Economia vânatului şi a pescuitului sportiv reprezintă o componentă 
importantă a economiei rurale în zona montană, reunind activităţi extrem de căutate, 
apreciate şi bine plătite de turiştii români, dar mai ales străini.  

Agroturismul în majoritatea zonelor montane din România este, mai degrabă, 
o potenţialitate decât o realitate. Potenţialitatea pentru agroturism în zonele 
montane este generată de frumuseţea şi liniştea satelor şi a gospodăriilor rurale,   
marea varietate a activităţilor caracteristice producţiei agricole şi silvice, 
atractivitatea peisajului din mediul înconjurător satelor, tradiţiile agrare specifice 
fiecărei localităţi rurale şi echiparea în viitor prin proiectele de amenajare a 
teritoriului şi localităţilor rurale. Extinderea şi generalizarea agroturismului 
presupune însă o profundă remodelare a infrastructurii rurale şi a echipării adecvate 
turismului a gospodăriilor (fermelor) agroturistice. Pe lângă echiparea gospodăriilor 
(fermelor) agroturistice şi ameliorarea infrastructurii rurale pentru extinderea 
agroturimului, este necesar şi un management turistic promoţional, constituirea de 
reţele de informare turistică prin care să fie adusă cât mai aproape oferta de cererea 
de agroturism, promovarea acestui tip de turism ca un turism educativ pentru 
elevii şi chiar şi pentru locuitorii din oraşe, care nu cunosc, în suficientă măsură, 
„viaţa de la ţară” şi activităţile caracteristice agriculturii, pomiculturii, creşterii vacilor 
cu lapte, păstoritului, obiceiurilor şi tradiţiilor rurale etc. 

Locuirea (habitatul) permanentă în Carpaţi se ridică până la maximum 
1000–1200 m, în timp ce în Alpii elveţieni sau austrieci locuirea permanentă  se 
ridică cu 1000 de m mai sus, adică până la 2000–2200 m, acestea constituind 
diferenţele mari  între economiile montane ale României şi a altor ţări montane ale 
UE. 

În viitor, principala funcţie a zonei montane în România  (dar nu numai) o 
reprezintă spaţiul de expansiune al habitatului, de creştere a calităţii acestuia 
comparativ cu cel din şes şi zona colinară şi de rezervă importantă pentru 
creşterea producţiei  agricole de calitate, în mod deosebit a celei ecologice. Cele 
două funcţii importante ale spaţiului montan, expansiunea habitatului şi rezerva 
de creştere a producţiei agricole trebuie să reprezinte, pentru România 
oportunităţi ale dezvoltării, elemente strategice importante pe termen lung pentru 
dezvoltarea rurală, acompaniate şi susţinute de politici guvernamentale şi locale 
agromontane adecvate. 

Direcţiile principale  de acţiune pentru zona montană prevăzute în 
strategie sunt următoarele: 
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- în domeniul agriculturii, este necesară creşterea veniturilor fermierilor 
prin stimularea formelor asociative, cooperatiste şi a formării profesionale a 
fermierilor, prin susţinerea activităţilor agricole şi a investiţiilor; 

- organizarea cooperativelor de aprovizionare – prelucrare – desfacere 
a produselor agroalimentare montane, în principal în ceea ce priveşte produsele 
lactate, a fructelor de pădure etc.;  

- în contextul sporirii gradului de informare al fermierilor şi al  
încurajării dezvoltării de activităţi specifice, trebuie avute în vedere o serie de 
măsuri privind formarea profesională şi dezvoltarea de servicii de consultanţă şi 
consiliere, ajustate nevoilor fermierilor prin crearea Camerelor Agricole şi 
actualizarea curriculei  în şcolile din zona montană, adaptată agriculturii specifice 
zonei; 

- menţinerea tinerilor în zona montană este un obiectiv important 
datorită tendinţei din ultima perioadă de reducere a natalităţii, dar şi a creşterii 
migraţiei. Trebuie avut în vedere pregătirea profesională şi ajustarea curriculei 
şcolilor profesionale, în acord cu cerinţele pieţei muncii din zona montană; 

- cu privire la activităţile din sfera economică, trebuie avut în verede 
diversificarea acestora şi creşterea competitivităţii economice, prin pregătirea 
profesională a acestora şi prin asigurarea de diverse stimulente pentru dezvoltarea 
afacerilor din zonă; 

- cu referire la activitatea turistică, se urmăreşte revitalizarea turismului 
montan, atât prin susţinerea acţiunilor de comunicare şi promovare, a lucrului în 
parteneriat şi a cooperării actorilor din sectorul turistic cât şi prin intermediul 
finanţării investiţiilor directe; 

- modernizarea infrastructurii de transport şi pentru serviciile de 
bază, precondiţie a generării dezvoltării economice şi stabilizării populaţiei, 
constituie un alt punct important având în vedere starea precară a acesteia în zona 
de munte; 

- gestionarea durabilă a resurselor forestiere reprezintă un element de 
primă importanţă, având în vedere proporţia importantă a suprafeţelor împădurite  
actuale. În această direcţie, sunt vizate nu numai activităţi de training ale resurselor 
umane din domeniu, ci şi activităţi pentru protejarea şi dezvoltarea durabilă a 
fondului forestier, precum şi valorificarea superioară a produselor forestiere; 

- conservarea biodiversităţii reprezintă un alt aspect important. Pentru 
atingerea acestui obiectiv s-au identificat ca prioritare acţiuni ce vizează un 
management mai eficient al informaţiilor şi al parteneriatelor din acest domeniu, 
dotări corespunzătoare, precum şi intervenţii directe la nivelul ariilor naturale 
protejate, incluzând siturile natura 2000 sau al speciilor pe cale de dispariţie şi  
ameninţate; 

- implementarea unui management durabil al deşeurilor în zona 
montană s-a reliefat ca una dintre problematicile acestei zone, ce necesită, pe de o 
parte, investiţii directe în colectarea, sortarea şi procesarea deşeurilor, dar şi o 
sporire a gradului de conştientizare a  comunităţilor şi a factorilor interesaţi în acest 
domeniu; 
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- în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, având în vedere bogăţia şi 
diversitatea resurselor culturale tradiţionale, precum şi a formelor de expresie, se 
au în vedere activităţi de comunicare şi training pentru protejarea acestora, măsuri 
ce vizează protejarea patrimoniului de o manieră sustenabilă precum şi asigurarea 
condiţiilor necesare dezvoltării de activităţi economice specifice.  

Economia montană bine concepută, aplicată şi susţinută, poate fi o 
şansă pentru România, cu o condiţie: politicile guvernamentale de sprijinire 
(susţinere) să fie adecvate zonei montane, adică diferenţiate funcţie de 
altitudine, aşa cum se practică în toate ţările europene cu economie montană 
evoluată. 

Industria alimentară. După restructurarea şi privatizarea masivă din 
industria alimentară din perioada 1995–2000, a urmat un timp în care sectorul a 
făcut eforturi de modernizare, dar mai ales de recâştigare a pieţei interne, apoi de 
aliniere la cerinţele de calitate şi sanitar-veterinare pentru exportul în UE. La aceste 
eforturi au contribuit şi investiţiile de capital autohton şi investiţiile străine directe, 
acestea din urmă totalizând 2,25 miliarde Euro în industria alimentară, adică 4,1% 
din totalul ISD în România, respectiv 13% din totalul ISD în industria 
prelucrătoare (sold cumulat la 31.12.2011).  

Programele de preaderare  au permis modernizarea, în principal, prin crearea 
de noi unităţi de procesare a produselor agroalimentare la standardele UE. Cu toate 
acestea, importurile de produse agroalimentare procesate au crescut de la an la an, 
datorită deficitului de ofertă de pe piaţa internă, competitivităţii mai reduse a 
produselor româneşti similare şi a creşterii cererii pe piaţa internă pentru produse 
de calitate. În acelaşi timp, trebuie remarcată creşterea exporturilor agroalimentare 
în perioada post-aderare (2007–2012) de 3,6 ori, atât pe piaţa UE, cât şi pe terţe 
pieţe, precum şi faptul că pe pieţele extracomunitare, soldul balanţei comerciale 
agroalimentare extra-comunitare a devenit pozitiv încă din anul 2010, cu tendinţă 
de creştere în următorii ani. În aceste condiţii, în România creşterea gradului şi 
calităţii procesării materiilor prime agricole şi a exportului de produse alimentare 
procesate a devenit o prioritate pentru perioada următoare. 

Principalele probleme pe filierele agroalimentare (priorităţi şi posibile direcţii 
de soluţionare) sunt  legate, în principal, de accesul mai bun pe pieţele externe. 

Producţia de materii prime pentru industria alimentară: 
• Consolidarea poziţiei producătorilor agricoli autohtoni în lanţul agroalimentar 

poate fi influenţată pozitiv de următoarele măsuri: 
– încurajarea asocierilor producătorilor în cooperative de livrare, care va 

permite creşterea capacităţii acestora de a furniza unităţilor de procesare din 
industria alimentară cantităţi mari de materii prime agricole de calitate; 

– plata corespunzătoare şi la timp a producătorilor agricoli – furnizori de 
materie primă; 

– instituţionalizarea sistemelor de contracte de livrare între producătorii 
agricolişi procesatori; 

– eliminarea intermediarilor dintre producătorii de materii prime agricole 
(fermieri) şi procesatori.  
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Industria de procesare alimentară: 
• Creşterea gradului de prelucrare, deci a valorii adăugate, prin diversificarea 

gamei sortimentale; 
• Implementarea standardelor de management a calităţii; 
• Obţinerea de certificări sectoriale şi internaţionale necesare pentru atestarea 

calităţii produselor oferite (inclusiv prin programele cu cofinanţare bugetară); 
• Oferta de export să fie conformă cu standardele de calitate ale pieţei externe 

de destinaţie (standarde minime UE, dar şi standarde mai ridicate,  necesare pentru 
exportul de carne, produse din carne şi produse lactate pe piaţa Rusiei); 

• stimularea conformării la standardele de mediu. 
 
4.3. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI AGROALIMENTARE A 

ROMĂNIEI. ORIZONT 2015-2020-2030 
 

În proiecţia obiectivelor strategice ale dezvoltării sistemului agroalimentar 
din România s-a avut în vedere determinarea (prognoza) următorilor indicatori 
sintetici: 

1. valoarea producţiei agricole primare (vegetale şi animale) şi structura 
acestora; 

2. valoarea producţiei agroalimentare şi destinaţia acesteia: consum 
alimentar intern, export/import de alimente; 

3. prognoza consumului alimentar anual pe locuitor în România; 
4. populaţia ţării hrănită din producţia agroalimentară internă (disponibilul 

de alimente pentru export); 
5. investiţii de capital pe hectar pentru susţinerea producţiei agroalimentare 

a  României. 
Datele rezultate pe baza metodologiei şi a algoritmului de calcul, pentru 

fiecare orizont (2010, 2015, 2020, 2030) sunt prezentate în tabelul 1. 
Prognoza obiectivelor sintetice ale strategiei sistemului agroalimentar s-a 

făcut folosind algoritmi de calcul fundamentaţi pe următorii factori de producţie: 
– gradul de utilizare a resurselor ecologice; 
– capacitate investiţională în factori tehnologici (irigaţii, energie, input-uri 

productive, protecţia mediului agricol); 
– structura producţiei agricole primare (vegetală, animală), 
– indicele de procesare a producţiei agricole primare în produse 

alimentare finite; 
– evoluţia valorică a consumului agroalimentar al populaţiei. 
Cercetări ştiinţifice profunde şi îndelungate, întreprinse atât în România cât şi 

în alte ţări, au demonstrat faptul că există o corelaţie strânsă între potenţialul 
ecologic (natural) care exprimă calitatea solului (mediului ecologic), potenţialul 
economic care exprimă mărimea şi calitatea capitalului investit în factorii de 
producţie (input-uri) şi recolta obţinută (output-uri). 

În cazul României, specialiştii în aprecierea ecologică şi economică a 
solurilor de la ASAS au demonstrat că potenţialul ecologic al terenului arabil este 
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de 7000–7100 kg/ha cereale convenţionale (gradul de utilizare a potenţialului 
ecologic Ke=1), iar în cazul Franţei potenţialul ecologic este de 8250 kg/ha. 

Trebuie spus răspicat, ca profesiune de credinţă a celor care au conceput 
Strategia agroalimentară a României, faptul că România are o singură şansă 
pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar: alocarea masivă, dar raţională, 
optimă, de resurse financiare, de capital investiţional de circa 18-20 mld. € în 
perioada viitoare 2015-2030 (intrări anuale de capital de circa 1,2-1,3 mld) în 
infrastructura rurală, echiparea teritoriului agricol (circa 1,5 – 1,7  mil. ha 
irigate, plantarea perdelelor de protecţie a câmpului, circa 1–1,2 mil. ha în 
zonele cele mai aride), modernizarea exploataţiilor agricole prin înnoirea 
bazei energetice şi a utilajelor agricole, extinderea întreprinderilor de stocare-
procesare a produselor agroalimentare, precum şi sporirea capitalului de 
exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare avantajoase acordate 
fermelor agricole, prin care să se susţină nivelele de producţie propuse în 
continuare,  pentru orizonturile 2015, 2020, 2025, 2030. 

Tabelul 1 
Evaluarea capacităţii de producţie a sistemului agroalimentar românesc 

(orizont 2015, 2020, 2025, 2030) 
Nr. 
crt. 

Specificare Orizonturile strategice 
 2010 2015 2020 2025 2030 

1 Gradul de utilizare a resursei ecologice, Ku 0,39 0,50 0,61 0,72 0,83 
2 Producţia medie de cereale convenţionale, Q, kg/ha 2770 3500 4270 5040 5810 
3 Suprafaţa arabilă utilă, SAU, mii ha 11000 11000 11000 11000 11000 
4 Producţia agricolă echivalent cereale, mil. t 30,5 38,5 47,0 55,4 63,9 
5 Valoarea producţiei agricole vegetale VV, mld. € 12410 15670 19130 22550 26000 
6 Raport prod. vegetală/ prod. animală KV/A 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 
7 Valoarea producţiei agricole animale VA, mld. € 6680 10450 15650 22550 31800 
8 Valoarea producţiei agricole primare (PV+PA),  

mld. € 
19090 26120 34780 45100 57800 

9 Coeficientul de procesare a prod. agricole KA/AL 1,04 1,28 1,52 1,76 2,00 
10 Valoarea producţiei agroalimentare VPA, mld. € 19850 33430 52870 79380 115600 
11 Consumul alimentar intern, €/loc şi an 1000 1500 2000 2500 3000 
12 Consumul alimentar intern, mld. €/an 18300 33000 44000 55000 66000 
13 Populaţia asigurată cu hrană sursă internă, mil. 

locuitori 
18,3 22,3 26,44 31,75 38,50 

14 Import/ Export, VD –1550 +430 +8870 +24380 +49600 
15 Mijloace fixe, €/ha 700 1000 1350 1700 2100 
16 Stoc de  capital fix, mld. € 10,3 14,7 19,8 25,0 30,8 

Sursa: calculaţii interne IEA. 
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5. CERCETAREA-INOVAREA-DEZVOLTAREA ŞI 
FORMAREA PROFESIONALĂ -  PREMISE ALE 

STRATEGIEI AGROALIMENTARE A ROMÂNIEI 
 

5.1. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, INOVAREA ŞI DEZVOLTAREA 
TEHNOLOGICĂ ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR 

Cercetarea ştiinţifică din agricultura românească, a avut de suferit cel mai 
mult din cauza deselor şi inconsistentelor schimbări legislative şi normative, a 
rămânerii în urmă din punct de vedere al echipării tehnice a institutelor, staţiunilor 
şi laboratoarelor de cercetare, a plecărilor, îmbătrânirii şi pensionării personalului 
de cercetare format înainte de 1989, a pierderii celei mai mari părţi din terenul 
agricol necesar atât experimentelor cât şi producerii de material biologic, într-un 
cuvânt al abandonării şi nesusţinerii sistemului ştiinţific agricol naţional de 
către statul român, din ultimii 25 de ani. 

Ce este de făcut? Simplu, ceea ce fac în prezent ţările cu sisteme performante 
în cercetarea fundamentală şi aplicativă din agricultură, adică: 

1. Procesul de modernizare al agriculturii româneşti trebuie să înceapă, în 
mod obligatoriu, cu (de la) modernizarea sistemului de cercetare ştiinţifică 
agronomică şi alimentară prin concentrarea şi reabilitarea institutelor, staţiunilor şi 
laboratoarelor de cercetare, aşezarea acestora în plan teritorial pe zone ecologice 
mari în funcţie de evaluarea performanţelor efectuată printr-un audit ştiinţific, într-
o dublă structură: domenială şi ecologică şi introducerea celor viabile într-un 
program investiţional al MADR de modernizare a tehnologiilor de cercetare, de 
recrutare-reconversie şi întinerire a personalului ştiinţific; 

2. Înfiinţarea de urgenţă a unui institut de cercetări în domeniul 
biotehnologiei şi ingineriei genetice în agricultură, zootehnie, industria 
alimentară. Organizarea şi funcţionarea acestui institut se impune, deoarece acest 
domeniu, deşi de maximă importanţă şi actualitate ştiinţifică pentru agricultura 
prezentului dar mai ales a viitorului, lipseşte din reţeaua de cercetare ştiinţifică 
agronomică a României, ţara noastră fiind printre puţinele  (dacă nu cumva singura 
ţară agricolă importantă) în care nu există un astfel de institut şi nu se desfăşoară 
cercetări sistematice în domeniul biotehnologiei şi ingineriei genetice. 

3. România dispune de o zestre genetică autohtonă deosebit de bogată, 
formată din soiuri, varietăţi şi populaţii de plante, rase şi populaţii de animale de 
înaltă calitate alimentară, rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor de 
cultură/creştere mai rustică, dar care, din păcate, este pe cale de dispariţie şi de a 
căror conservare, înmulţire şi utilizare nu se ocupă nimeni organizat, 
instituţional, ştiinţific, ci numai întâmplător, unii crescători amatori sau agricultori 
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interesaţi economic de creşterea şi cultivarea acestor varietăţi biologice. Pentru a 
nu pierde irecuperabil acest material biologic valoros, se impune, cu maximă 
urgenţă, delimitarea, din terenul agricol al statului, aflat în administrarea 
ADS, a unor ferme agricole ale statului, specializate în conservarea şi 
înmulţirea varietăţilor, populaţiilor, soiurilor şi raselor autohtone, ferme 
arondate ştiinţific actualelor staţiuni de cercetări agricole zonale; 

4. Apropierea cercetării şi inovării agronomice de fermieri printr-un 
departament pentru inovare, conform noului Cadru Financiar Multianual 2014–
2020, care prevede dublarea fondurilor alocate de UE aplicării rezultatelor cercetării 
ştiinţifice agricole, suma totală propusă la nivel de UE fiind de 5,1 mld. €. Având în 
vedere faptul că României i se alocă circa 4,6% din fondurile europene destinate 
susţinerii PAC (Pilonul I şi II), în mod normal ţara noastră poate obţine (prin 
repartizare proporţională sau competiţie deschisă) circa 210 mil.€ 
(940 mil. lei) pentru ciclul bugetar 2014–2020, revenind circa 70 mld. €/an (315 mil. 
lei/an). Această sumă este de aproape patru ori mai mare comparativ cu sumele 
alocate ASAS (circa 35 mil. lei/an) de la bugetul MADR pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică agricolă. Conform condiţiilor de eligibilitate a fondurilor pentru 
cercetare-inovare, ASAS, împreună cu institutele şi staţiunile de cercetări agricole, 
în parteneriat cu universităţile de profil, camerele agricole, serviciile agricole, 
asociaţiile profesionale agricole, au obligaţia să aplice pentru proiecte şi programe 
de cercetare-inovare cu implementare imediată în domeniile prioritare ale 
agriculturii. 

5. Cu privire la orientarea cercetării ştiinţifice din agricultură, este necesar de 
avut în vedere două categorii de probleme cuprinse în Programul naţional de 
cercetări agricole, finanţat competitiv prin bugetul MDAR şi Programul de 
cercetări agricole aplicative (pentru ferme şi zone agricole), finanţat privat de 
către exploataţiile agricole şi alţi agenţi economici din agricultură. 

Programul naţional de cercetări agricole, cuprinde teme de interes ştiinţific 
major, naţional, finanţat multianual, competitiv din bugetul MADR sau al 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în coordonarea Academiei Române şi ASAS, 
astfel: 

• Studiul efectelor schimbărilor climatice asupra sistemelor de agricultură. 
Optimizarea consumului de factori materiali în sisteme de agricultură conservativă; 

• Cercetări genetice cu privire la mecanismele rezistenţelor la secetă, boli şi 
dăunători şi alţi factori naturali de risc natural major în vederea creării de noi 
cultivari şi rase de animale; 

• Fundamentarea ştiinţifică a relaţiei ecologice optime între cerinţele plantelor şi 
animalelor şi oferta ecologică a micro şi macrozonelor agricole (întocmirea hărţilor 
fitotehnice, legumicole, pomicole, viticole, zootehnice ale României) şi elaborarea 
actelor normative necesare programelor investiţii şi de producţie ale exploataţiilor 
agricole; 

• Cercetări privind extinderea optimă a diferitelor sisteme de agricultură 
(convenţională, biotehnologică, organică, intensivă, conservativă, monoculturală, 
multifuncţională, tradiţională, privat-familială, capitalist-latifundiară, comercială 
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sau de subzistenţă şi semisubzistenţă, pentru producţia de alimente, furaje şi/sau 
pentru producţia de bioenergie) din diferitele zone agricole ale României. 

Lista temelor prezentate nu este exhaustivă ci numai exemplificativă. Un 
program naţional de cercetări, pe termen mediu şi lung, de tip strategie, finanţat de 
la bugetul de stat, trebuie  să cuprindă numai teme fundamentale şi prioritare de 
maxim interes ştiinţific,  întocmit de o echipă formată din  experţi naţionali în care 
să fie  cooptaţi  şi colaboratori internaţionali cu mare experienţă în domeniu. 

Programul de cercetări agricole aplicative este, de fapt, un extendum de 
solicitări (cereri) ale agenţilor economici din agricultură, industria agroalimentară 
şi a celor care deservesc sistemul agroalimentar şi rural, în general, în aval şi 
amonte de acesta. 

Elaborarea Strategiei CDI în sistemul agroalimentar şi al dezvoltării 
rurale a României pentru perioada 2014–2020 se cere armonizată cu complexitatea 
crescândă şi ritmul alert de evoluţie al tuturor componentelor vieţii sociale din cel 
de al doilea deceniu al secolului XXI. Principalele orientări ale strategiei naţionale 
este necesar să fie corelate cu Strategia „Europa 2020 – o strategie europeană 
pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă”, martie 2010, „Proiectul de 
reformă a politicii europene comune”, octombrie 2011, „Declaraţia privind Noua 
Eră a Ştiinţei Globale” noiembrie 2011, Forumul Mondial pentru Ştiinţă, 
Budapesta şi alte documente comunitare şi mondiale. 

Programele de cercetare agroalimentară ale României trebuie să aibă în 
vedere condiţiile de dezvoltare ale agriculturii, ca bază indispensabilă pentru 
securitatea şi siguranţa alimentară, presiunea manifestată de creşterea populaţiei 
globului, de la 7 miliarde de locuitori în anul 2011 la 9,5 miliarde în anul 2050, 
necesitând analize la nivelul implicaţiilor agroalimentare mondiale.  

Limitele fizice terestre, diminuarea şi afectarea resurselor naturale generate 
de exploatarea iraţională, uneori până la epuizare, schimbările climatice globale, 
degradarea şi eroziunea solurilor, diminuarea drastică a resurselor de apă dulce, 
restrângerea biodiversităţii, reprezintă dovezi incontestabile care impun nevoia 
elaborării unei strategii ştiinţifice, cu caracter pronunţat de durabilitate, bazată pe 
progresele ştiinţei şi tehnologiei agronomice, biologice şi tehnologice. 

Strategia de cercetare–dezvoltare–inovare în agricultură trebuie să-şi 
propună valorificarea potenţialului agricol şi ştiinţific remarcabil al României, care 
a generat şi continuă să genereze noi creaţii biologice vegetale şi animale cu 
caracteristici valoroase de productivitate, rezistenţă şi calitate, în condiţii de mediu 
in continuă schimbare, tehnologii noi de cultură a plantelor şi de creştere a 
animalelor, de păstrare şi procesare a producţiei primare în vederea creşterii valorii 
adăugate a acesteia, în scopul accederii la locul care i se cuvine agriculturii 
României la nivel european şi global. 

Inovaţia trebuie implementată pe parcursul întregii filiere ale produselor 
agroalimentare, începând cu realizarea de producţii primare vegetale şi animale, 
continuând cu extinderea valorii adăugate a produselor agroalimentare în fiecare 
etapă, în conformitate cu solicitările şi exigenţele consumatorilor. Agricultura 
inovativă va răspunde, astfel, dezideratului prioritar de securitate şi siguranţă 
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alimentară şi producerea unor excedente pentru export, contribuind la creşterea 
economică a ţării. Inovaţia presupune utilizarea în practică a progreselor ştiinţei şi 
tehnicii, inclusiv ale celor mai noi creaţii, cum sunt organismele modificate 
genetic, verificate şi autorizate pentru creştere, cultivare şi utilizare în hrană şi alte 
destinaţii de către organismele ştiinţifice naţionale, europene şi internaţionale drept 
inofensive pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi mediului. 

 
5.2. FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL AGROALIMENTAR ŞI 

SILVIC 
 

Formarea profesională şi specializarea în sectorul agroalimentar şi forestier 
necesită un nivel corespunzător de instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv 
tehnologiile noi ale informaţiei, pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul 
fitosanitar, bunăstării animalelor, standardelor de calitate, al îmbunătăţirii nivelului de 
ocupare al populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversificării activităţilor economice 
locale în vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale şi îmbunătăţirea  calităţii 
vieţii rurale. 

Necesitatea formării profesionale apare în contextul legat de creşterea 
competitivităţii şi diversificării activităţilor şi proceselor din agricultură şi 
silvicultură, a sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor 
agroalimentare şi forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a 
cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de 
îndeplinire a obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, 
aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei 
regenerabile. 

Astfel, din totalul de peste 8 miliarde de euro aflate la dispoziţia României, prin 
intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru proiectele 
agricole şi de dezvoltare rurală, în perioada 2007–2013, aproape 120 milioane de 
Euro au fost destinate îmbunătăţirii competitivităţii sectoarelor agricol, alimentar şi 
silvic, utilizării durabile a terenurilor agricole şi protecţiei mediului, prin acţiuni de 
formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte 
care activează în sectoarele menţionate (fermierilor români). Măsura de formare 
profesională oferă posibilitatea ca peste 400000 de fermieri români (numărul 
aproximativ de fermieri necesari României în următoarele două decenii) să se 
instruiască gratuit pentru activităţi din următoarele domenii: 

a) diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii 
producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, bunăstarea animalelor şi sănătatea 
plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în 
agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

b) îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 
c) îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 
d) pregătire tehnică în domenii noi (tehnologiile informaţionale, difuzarea 

rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 
e) managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 
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f) dezvoltarea unor activităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 
g) însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode 

de producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului agricol şi forestier 
şi protecţia mediului. 

Legiferarea statutului corpului specialiştilor  din agricultură, 
silvicultură şi medicină veterinară. Pornind de la concepţia clară cu privire la 
rolul şi locul specialiştilor, în perioada interbelică Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor a pus mare preţ  pe legiferarea sistemului de formare şi organizare a 
corpului specialiştilor agricoli, silvici şi veterinari. 

Conform legislaţiei vremii, erau recunoscuţi ca specialişti cu studii 
superioare pentru agricultură şi silvicultură, inginerii agronomi, inginerii 
silvicultori şi medicii veterinari, cuprinşi în corpul agronomic, corpul silvic şi 
corpul veterinar. 

Corpul agronomic a cuprins următoarele grade: 
a) Inginer agronom stagiar; 
b) Inginer agronom; 
c) Inginer agronom şef; 
d) Inginer agronom inspector; 
e) Inginer agronom inspector general; 
f) Inginer agronom consilier. 
Admiterea în Corp s-a făcut la propunerea ministrului agriculturii, iar 

înaintarea de la gradul de inginer agronom inspector în sus s-a făcut numai prin 
decret regal. Inginerii agronomi stagiari puteau fi înaintaţi la gradul de ingineri 
agronomi după un stagiu de un an. Celelalte înaintări înaintări în grad s-au făcut 
astfel: după un stagiu de 2 ani în fiecare clasă pentru gradul de inginer agronom, 
după un stagiu de 3 ani în fiecare clasă pentru gradul de inginer agronom inspector 
şi după un stagiu de 5 ani în gradul de inginer agronom inspector general. 

Corpul silvic a cuprins următoarele grade: 
a) Inginer silvic stagiar; 
b) Inginer silvic; 
c) Inginer-şef silvic; 
d) Inginer subinspector silvic; 
e) Inginer inspector silvic; 
f) Inginer inspector general silvic; 
g) Inginer consilier silvic. 
Gradele în Corpul veterinar au fost următoarele: 
a) Medic-veterinar stagiar; 
b) Medic-veterinar de circumscripţie; 
c) Medic-veterinar primar; 
d) Medic-veterinar inspector; 
e) Medic-veterinar inspector general; 
f) Medic-veterinar director. 
Înaintarea în gradele corpului silvic şi veterinar s-a făcut după aceleaşi reguli 

ca şi în cazul corpului agronomic. 
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Am ţinut să prezentăm legislaţia perofesională interbelică  pentru a vedea 
actuala generaţie de decidenţi politici majori dar şi de ingineri agronomi, silvici şi 
medici veterinari seriozitatea cu care se promova pe treptele profesionale. 
Ocuparea funcţiilor de funcţionar public, înalt funcţionar public şi demnitar se 
făcea numai şi numai pe criterii profesionale şi nu pe cele politice, aşa cum se face 
azi. 

Considerăm că elaborarea şi aplicarea cu rigoare a legislaţiei formării 
profesionale în cadrul corpului specialiştilor este condiţia sine qua non a reuşitei 
agricole şi silvice a României. 

 
5.3. ÎNVĂŢĂMÂNTUL AGROALIMENTAR  

 
Învăţământul agroalimentar trebuie restructurat profund, atât în plan 

vertical (pregătirea pe segmentele profesionale de meserii agricole, de fermier, 
nivel mediu şi superior), cât şi orizontal (la nivelul fiecărui segment), în legătură 
directă cu practica şi piaţa agroalimentară actuală şi viitoare. 

Învăţământul profesional agricol trebuie regândit şi adus la nevoia de 
pregătire a agricultorului sau fermierului secolului al XXI-lea. Agricultura 
românească are înregistraţi la APIA, ca agricultori, un număr de 1,1 milioane de 
locuitori rurali şi un număr de circa 12.000 societăţi comerciale, societăţi şi 
asociaţii agricole cu personalitate juridică, în care lucrează un număr important de 
lucrători calificaţi pe profesii agricole şi specialişti tehnici, economişti şi manageri 
cu studii superioare şi medii dar şi mulţi lucrători necalificaţi. Pe lângă acest 
contingent masiv de 1,1 milioane agricultori, mai practică agricultură, în part-time, 
2,74 milioane locuitori rurali în exploataţii de subzistenţă nefinanţate prin APIA, 
dar care deţin 1/3 din suprafaţa agricolă utilă a ţării (4,9 mil. ha, 33,4%). 

În concepţia noastră, învăţământul agricol românesc trebuie restructurat pe 
patru nivele distincte, care să acopere necesarul de personal calificat din sistemul 
agroalimentar, astfel: 

• învăţământ pentru pregătirea profesională necesară pentru meseriile 
agroalimentare din societăţile comerciale, organizat în şcoli profesionale (de arte 
şi meserii agroalimentare);  

• învăţământ pentru pregătirea agricultorilor şefi de exploataţie din 
exploataţiile agricole familiale comerciale. Şefii de exploataţie privat-familală, 
după experienţa mondială, dar şi românească într-o oarecare măsură, au o pregătire 
de bază extrem de diversă, de la ingineri agronomi, zootehnişti, medici veterinari, 
tehnicieni agricoli, la alte profesii total diferite de agricultură(ingineri politehnişti, 
economişti, jurişti, chiar şi medici umani), care, în cele mai multe cazuri, sunt 
autodidacţi în agricultură. 

După experienţa europeană, agricultorii-şefi de exploataţii, având formaţie 
profesională de bază extrem de diversă, sunt pregătiţi periodic (anual) în şcoli 
agricole organizate teritorial (regional) sub tutela şi susţinerea camerelor de 
agricultură, în colaborare cu serviciile (administraţiile) agricole teritoriale. Aceste 
şcoli trebuie înfiinţate în mod obligatoriu, după cerinţele şi experienţa europeană în 
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materie (vezi exemplul şcolii de la Voiteg, jud. Timiş, înfiinţată în colaborare şi cu 
sprijin german). 

• învăţământ liceal (vocaţional, tehnologic) de specialitate agricolă, 
organizat în mediul rural (în fostele şcoli de agricultură Andrăşeşti, Fundulea, Podul 
Iloaiei, Pietroasele, Salonta, Ciacova etc., cu laboratoare şi câmpuri experimentale 
bine dotate), cu un număr restrâns de locuri care să pregătească personalul tehnic 
de specialitate (tehnicieni agricoli) cu o mare aplicare spre instruire tehnică şi 
agronomică, dar şi o parte din candidaţii în învăţământul superior agronomic,; 

• învăţământ superior agroalimentar se află în faţa unei reforme structurale 
profunde prin care trebuie să se pună de acord structura universităţilor agronomice 
româneşti cu structura sistemului agroalimentar în evoluţie. În prezent, nu se mai 
poate vorbi numai de învăţământ superior agronomic sau agroalimentar, ci de 
universităţi de ştiinţe ale vieţii şi bioinginerie, în care studenţii  parcurg, pe de o 
parte, printr-o curriculă adecvată, disciplinele fundamentale ale ştiinţelor vieţii 
legate de agricultură şi alimentaţie iar, pe de altă parte, parcurg disciplinele pentru 
formarea bioinginerilor în domeniile specifice: agricultură, horticultură, zootehnie, 
silvicultură, procesarea produselor agricole, managementul şi marketingul specific 
etc.  

Refacerea intelectualităţii satului. În prezent, se apreciază că numai 2% 
dintre studenţii României provin din mediul rural. Este de presupus, funcţie de 
datele statistice actuale, că mai puţin de 1% dintre aceştia se întorc în comunele 
(satele) lor. În multe sate, singurul intelectual localnic este preotul (în  multe cazuri 
nici acesta nu mai este rezident în sat), iar multe şcoli rurale fiind, în ultimul timp, 
desfiinţate, învăţătorii părăsesc satul, iar satele şi locuitorii acestora rămânând fără 
şcoală şi fără biserică,  rămân şi fără cultură şi fără credinţă. 

 
* 

     * * 
 
Am prezentat câteva puncte de vedere care privesc condiţia primordială a 

modernizării sistemului agroalimentar românesc în următoarea perioadă:    
ameliorarea substanţială a sistemului de  cercetare ştiinţifică agricolă şi  de formare 
profesională în agricultură. Considerăm că fără a rezolva aceste probleme 
complexe, în România nu se poate discuta şi, cu atât mai mult, realiza 
îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei alimentare a populaţiei ţării. 
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Fig. 1. Prognoza capacităţii de producţie vegetală  
– echivalent cereale –  

 

 

Fig. 2. Prognoza producţiei medii de cereale 
1: Producţia media cereale UE12 (1960-1965), 2:Producţia media cereale UE27 (2005-2010), 

3:Producţia media cereale UE15 (2005-2010) 

1 2 3 
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Fig. 3. Prognoza valorii şi structurii producţiei agricole primare (vegetal + animal) 

 

 

Fig. 4. Prognoza coeficientului de procesare a producţiei agricole 
* Media UE15 (2010) (€ PAl / € PAg) 
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Fig. 5. Prognoza producţiei agroalimentare şi a consumului alimentar intern 

 

 

Fig. 6. Prognoza consumului anual €/persoană 
* Consum alimentar în România, 2010;** consum alimentar în UE15, 2010 
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Fig. 7. Prognoza populaţiei hrănite din producţia agroalimentară a României 

 

 

Fig. 8. Investiţii de capital (mfa), [€/ha] 
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Fig. 9. Investiţiile de capital în agricultura României, [mld. €] 

 

 

Fig. 10. Producţii medii de cereale obţinute de România şi Franţa timp de un secol (1911 – 2010) 
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Figura 10bis. Evoluția precipitațiilor medii (mm) și a producțiilor medii de cereale (kg/ha), 1990-2014 
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Fig. 11. Evoluţia producţiei totale de cereale din România în ultimii 50 de ani  

 

Fig. 12. Suprafaţa arabilă irigată, 1990 – 2011 
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Fig. 13. Suprafaţa arabilă neutilizată, 1990 - 2012 

 

 

Fig. 14. Populaţia rurală pe vârste (mii persoane) 
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Fig. 15. Populaţia rurală ocupată în agricultură pe vârste (mii persoane) 
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Fig. 16. Dinamica (mil. lei) și structura (%) investițiilor în economia României (1990-2012) 
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Fig. 17. Dinamica (mil. lei) și structura (%) imobilizărilor corporale în economia României 
(1990-2010) 
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Fig. 18. Dinamica valorii producţiei agricole în Franţa şi România 

 

 

Fig. 19. Dinamica formării brute de capital în Franţa şi România 
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Fig. 20. Dinamica și structura PIB a României (1990-2013) 
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Fig. 21. Dinamica producţiei agricole a României (1990-2013) 

 

Fig. 22. Structura producţiei agricole a României (1990-2013) 
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Fig. 23. Dinamica producţiei agroalimentare a României (1990-2013) 

 

 
Fig. 23b. Ajustarea analitică a producţiei agroalimentare a României (1990-2013) 

 

 
Fig. 24. Structura producţiei agroalimentare a României (1990-2013) 
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Fig. 25. Dinamica consumului agroalimentar a României (1990-2013) 

 

Fig. 26. Structura consumului agroalimentar a României (1990-2013) 
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Fig. 27. Balanţa comercială cu produse agroalimentare a României, mil. € 

 

Fig. 28. Deficitul comercial agroalimentar al României, mil. € 

 

Fig. 29. Consumul alimentar al Românei din import, mil. € 
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 România UE 

Agricultură 60,5 14,1 

Ind. alimentară 15,8 20,5 

Ind. produselor din tutun 1,7 3,2 

Piscicultură 0,1 2,5 
Ec. agroalimentară (78,1) (40,3) 

Ec. forestieră (6,3) (8,2) 

Ind. extractivă 2,6 4,1 

Ind. prelucrătoare 3,1 5,2 

Ec. industrială (5,7) (9.3) 

Serv. agroturistice 0,1 4,4 

Alte servicii 9,8 37,8 

Ec. servicii (9,9) (42,2) 

Ec. neagricolă (21,9) (59,7) 

TOTAL 100,0 100,0 

Tabel 2. Structura economiei rurale a României și UE, % 

60,515,8

6,3

5,7
9,9

Agricultură Ind. alimentară
Ec. forestieră Ec. industrială
Ec. servicii

  

14,1

20,5

8,29,3

42,2

Agricultură Ind. alimentară
Ec. forestieră Ec. industrială
Ec. servicii

 

Fig. 30. Structura economiei rurale a României și UE, % 

UE 

RO 
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 România UE 

Economie forestieră 28,8 13,7 
Economie industrială 26,0 15,6 
Economie servicii, 45,2 70,7 
 - din care: servicii agroturistice (0,4) (7,7) 
TOTAL 100,0 100,0 

Tabel 3. Structura economiei rurale neagricole a României și UE, % 

 

60,515,8

6,3

5,7
9,9

Agricultură Ind. alimentară
Ec. forestieră Ec. industrială
Ec. servicii

  

14,1

20,5

8,29,3

42,2

Agricultură Ind. alimentară
Ec. forestieră Ec. industrială
Ec. servicii

 

Fig. 31. Structura economiei rurale a României și UE, % 

UE 

RO 
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Fig. 32. Structura capitalului fix agricol în România și Franța 
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Fig. 33. Ponderea cheltuielilor alimentare în cheltuielile totale ale gospodăriilor 

 

Fig. 34. Randamentul procesării producţiei agricole 
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Fig. 35. Structura producţiei agricole (%) 

 

Fig. 36. Producţia agricolă primară (€/ha) 
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Fig. 37. Harta dezvoltării rurale în România 

 

Fig. 38. Harta distribuţiei marilor exploataţii agricole (peste 2000 ha)  
şi a zonelor de sărăcie rurală extremă  
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Fig. 39. Evoluţia efectivelor de vaci cu lapte (1990-2013) 

 

Fig. 40. Evoluţia producției medii de lapte de vacă (1990-2012) 

64 

 



 

 

Fig. 41. Evoluţia efectivelor de oi (1990-2012) 

 

Fig. 42. Evoluţia efectivelor totale de păsări (1990-2012) 
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Figura 42 bis. Evoluția producției medii de ouă (1990-2012) 

 
 

 

Fig. 43. Evoluţia efectivelor de porci (1990-2013) 
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Fig. 44. Cheltuielile ocazionate de principalii factori de producţie şi producţia de cereale. 
Comparaţie Franţa/România 
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Fig. 45. Zone afectate de secetă care necesită irigaţii 

 

 

Fig. 46. Zone pentru care sunt necesare perdele forestiere de protecţie a câmpului, pe urgenţe 

(prelucrare după I. Lupe, 1986)  
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Urgenţa III - - 
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Fig. 47. Harta gradului de acoperire verde pe macroregiunile ecologice ale României 
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