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Cap.1 Analiza economica, socio-teritoriala si ecologica zonelor rurale

1.1. Analiza SWOT a agriculturii si a spatiului rural

Analiza este structurată în jurul priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.  În

cazul tuturor priorităților în materie de dezvoltare rurală, sunt evaluate necesitățile specifice în ceea

ce  privește  protecția  mediului,  atenuarea  efectelor  schimbărilor  climatice  și  adaptarea  la  acestea,

precum și  inovarea, în  vederea identificării  soluțiilor relevante în aceste trei  domenii,  la  nivelul

fiecărei priorități; 

1.1.1. Analiza SWOT la nivel general

S. PUNCTE TARI:

1. Potential pedoclimatic ridicat;

-  Romania are o SAU de 13.3 milioane ha in  2011: 9 .352,3 mii  hectare reprezintă  teren arabil;   

3.277,7  mii  hectare  reprezintă  pășuni;  1 .553,5  mii  hectare  reprezintă  fânețe  2 11,3  mii  hectare 

reprezintă vii și pepiniere viticole;   196,1 mii hectare reprezintă livezi și pepiniere pomicole

2. Procent ridicat de ferme de peste 100 ha competitive economic ce nu au nevoie urgenta de formare

profesionala;

- Conform RGA 2010, aproximativ 48 % din SAU este utilizată de către exploatații ce au suprafața de

peste 100 ha;

3.Nivelul ridicat de fertilitate a pământului

Romania detine unul dintre cele mai ridicate niveluri de fertilitate naturala a terenurilor agricole.

4. Numărul mare de tineri foști emigranți cu origini rurale reintorsi in tara sau pe cale de intoarcere;

Mediul rural românesc deține astăzi o bogăție pe care nu o mai are nici o altă țară europeană, și vorbim

aici de circa un milion de familii tinere, întoarse acasă din emigrație sau pe cale de întoarcere definitivă.

Este  vorba, în  linii  mari,  cu excepțiile  de rigoare,  de oameni  dinamici,  întreprinzatori,  dispuși  să-și

asume o doză medie de risc, cunoscători de realități europene. Pe scurt, vorbim de forța vie a mediului



rural românesc. Schimbarea în bine a realităților socio-economice a mediului rural nu poate fi făcută

fără capitalizarea numărului, competențelor și cunoștiințelor acestei armate de familii tinere rurale. 

5. Pacea socială asigurata de fermele familiale; 

Noțiunea de pace socială, în înțelesul democratic al cuvantului, este de data relativ recentă în limbajul

social din Romania. Menținerea păcii sociale se face prin stabilirea unor echilibre socio-economice între

guvernanți și comunitățile rurale sau urbane.  Rolul de amortizor social oferit de fermele mici si medii

trebuie recunoscut de catre societate. Criza actuală economică este resimțită acut de populația urbană,

în timp ce populația rurală, prin modelul socio-economic creat, este la adăpost de dezechibrele apărute.

Este nevoie de o reanalizare a rolului politic pozitiv jucat de fermele țărănești în ultimii 22 de ani,  de o

recunoaștere a contribuției acestora în asigurarea păcii sociale

6. Demografia mai ridicată decât în mediul urban;

Factorul demografic în dezvoltarea economică a unei societăți rurale este evident, și ferma țărănească

plătește acest tribut. Pentru moment, tributul este luat de către porțile străine la care bat peste un milion

de tineri țărani români. Este momentul ca noul PNDR să folosească acest spor demografic în dezvoltarea

spațiului rural românesc.

7. Administrarea pădurilor din fondul forestier national (FFN) se realizează pe baza de amenajamente

silvice;

-  În conformitate cu prevederile legislației silvice în vigoare administrarea FFN, indiferent de natura

proprietății, trebuie să se realizeze prin ocoale silvice și în baza amenajamentelor silvice;

8. Sistem de gesiune performant al tratamentelor silvice integrate;

 -realizarea unei structuri pe specii echilibrate  și care promovează utilizarea proveniențelor de specii

forestiere locale bine adaptate condițiilor de mediu; 

- 95% din suprafața pădurilor sunt gospodărite în regimul codru și doar 5% în regim de crâng (salcâm și

salcie).

- tratamentele cu regenerare naturală sunt prioritare, acestea fiind aplicate, anual, pe cca. 94 % din

suprafaţă. -tăierile rase reprezintă cca 6% din totalul tratamentelor aplicate în cadrul regimului codru;

9. Interesul crescut al universitatilor de profil de pozitionare segmentul de formare profesionala;

- numarul crescut de acreditari de formare profesionala la nivelul universitatilor;

- numarul crescut de proiecte de finantare pentru practica in ferme;



10. Dinamica sectorului de cercetare – dezvoltat in universitati;

- Dinamica mare in ultimii 7 ani a proiectelor de cercetare atrase de  universitățile de ştiințe agricole,

biologice și de industrie alimentară;

11. Numărul ridicat al fermelor familiale convertibile usor la sisteme de productie de calitate:

-  posibilitati  teritoriale  echilibrate  de  reconversie  a  acestor  ferme  in  ferme  familiale  cu  caracter

comercial;

12. Producția de alimente gustoase și sănătoase: fermele familiale convertibile la sisteme de productie 

de calitate;

Depozitară a unui patrimoniu al gustului, Romania este inconștienta de această proprietate și, ca atare,

nu face mare lucru pentru punerea în valoare a acestei bogății gastro-culinare-culturale. Din punct de

vedere  pragmatic  este  nevoie  ca,  la  nivelul  fiecarei  localități  rurale  din  Romania,  să  “legalizăm

bucătăria  țărăncii”  ca  activitate  de  procesare  potrivit  ordinului  111  al  A.N.S.V.A.,  cu  un  minim de

investiții. 

13. Durabilitatea socială a fermei familiale;

Din cele trei componente ale durabilității unui sistem agricol putem afirma fără probleme că, în afara

durabilității economice, ferma familiala integrează cu ușurință durabilitatea ecologică și pe cea socială.

Componența socială este asigurată prin caracterul familial al fermei familiale. Dacă un procent minimal

din beneficiile de ordin financiar, pe care societatea le are ca urmare a stabilizării rurale a milioane de

țărani în ferme familiale, ar fi redistribuit fermei  familiale, stabilizarea sa economică ar fi mult mai

ușoară.  Din  pacate,  societatea  nu  recunoaște  deocamdată  aportul  economic  adus  de  către  ferma

țărănească prin modelul ei de organizare familială.

14. Gradul redus de poluare in fermele familiale , convertibile astfel la sisteme de productie de calitate;

- Potential deosebit de conversie la sisteme agricole de calitate (ecologice; montane; traditionale; etice; 

locale) a 6 milioane de ha situate in zona montana si colinara pe care se practica astazi o agricultura cu 

nivel redus de inputuri;

15. Capitalul social deținut (cunoștințe tradiționale și legături sociale) de fermele familiale;

- existenta unui capital social de cunoștințe tradiționale și legături sociale usor de convertit in programe

deformare profesionala;

-potential ridicat de conversie inspre sisteme de calitate (ecologice; montane; traditionale; etice; locale);

Ferma familiala  este  depozitara  unui  capital  social format  din  cunoștințe  tradiționale agronomice,



logistice, psihologice, sociale sau de natură economică, necesare în viața lui de zi cu zi și acumulate prin

experiența  personală  și  din  transferul,  de  regulă  prin  intermediul  culturii  orale,  de  la  generație  la

generație.  Vorbim  de  cunoștiințe  legate  de  fiziologia  plantelor,  de  rotația  culturilor,  de  amenajarea

funciară (terase, perdele de protecție, rambleie, taluzuri, ziduri de protecție etc.), de cunoștiințe legate de

construcții agricole și zootehnice (grajduri, șuri etc.), cunoștiințe legate de procesarea și conservarea

alimentelor (uscare, fermentare), cunoștiințe legate de formarea sa profesională sau legate de înțelegerea

și predictibilitatea stării meteo. În același timp, țăranul este depozitarul unui  capital social format din

legături sociale cu membrii comunității, legături ce merg de la organizarea în comun a unor activități

agricole (recoltarea, tăierea porcului), până la activitați agroculturale (Tânjeaua, Măsurișul), activități

sociale  (nunta,  înmormântarea),  activități  religioase  (Rusalii)  etc...  Aceste  elemente  componente  ale

capitalului social reprezintă moștenirea istorică a unei regiuni,  transmisă din generație în generație.

Această moștenire, cvasiinexistentă în alte țări vest europene, constituie pentru mediul rural românesc o

șansă deosebită de a fi valorificată în domeniul turismului rural și al agroturismului.

16. Patrimoniul de soiuri, rase și populații locale rezistente la boli și dăunători rezistente la boli și 

dăunători din fermele familiale:Potential deosebit de conversie la agricultura ecologica si sisteme 

agricole de calitate (ecologice; montane; traditionale; etice; locale);

În anumite zone din Romania, în special în zonele montane sau colinare izolate, în anumite cătune (ex.

porumbul  din  Preluca  Nouă,  jud.  Maramureș)  regăsim  o  bogație  extraordinară  de  soiuri,  rase  și

populații locale de plante și animale cu caracteristici ridicate de rusticitate. Rusticitatea este de regulă

sinonimă  cu  rezistența  la  boli  și  dăunători  și  astfel  devine  sinonimă  cu  pretabilitatea  acestora  la

utilizarea în sistemul de agricultura ecologică. Dacă acest potențial nu va fi pus în valoare de către

țărani,  în  sistemul  de  agricultură  ecologică  comercială,  pe  masura  trecerii  timpului  și  cu  trecerea

generației actuale, șansele pierderii sale definitive sunt foarte mari. Din păcate, țăranii proprietari ai

acestui  patrimoniu  nu  sesizează  valoarea  crucială  a  acestuia  pentru  generațiile  viitoare,  din  cauza

obișnuinței care pentru ei se traduce în normalitate.

17. Patrimoniul arhitectonic tradițional al fermei familiale;

- potential mare de conversie a fermelor la activitati de agroturism si agropedagogie;

Mediul rural din Romania mai are șansa ca,  în anumite  zone,  precum Maramureșul  Istoric,  Bistrița

Năsăud, Țara Oașului sau Bucovina, să dețină gospodării de o mare valoare arhitecturală.

18. Diversitatea produselor gastronomice in fermele familiale convetibile in produse de calitate;

Ferma familiala este creatoare a unui mare patrimoniu gastronomic, care ar putea fi exploatat nu numai

cu ocazia sărbătorilor religioase, ci în permanență. O astfel de abordare presupune ca, din punct de



vedere legal,  bucătăria țărăncii să fie legalizată în atelier artizanal de procesare. Riscurile pierderii

acestui patrimoniu sunt pe masură și sunt direct legate de gradul de îmbatrânire a țăranilor. Atestarea

tradițională a acestor produse este vitală, iar cadrul legislativ național și european așteaptă astfel de

solicitări. Fiecare comună din Romania ar trebui să aibă o ambiție minimalistă de a-și atesta cel puțin un

produs agroalimentar specific zonei.

19. Diversitatea peisajelor in fermele familiale convertibile in activitati de agroturism, agropedagogie 

si turism rural;

Punerea în valoare turistică a unei comune românești se face în primul rând printr-o ofertă peisagistică

aferentă,  iar  comunele noastre nu duc lipsă  de oferte  extrem de variate.  Este  nevoie ca  autoritățile

comunale să conștientizeze valoarea economică reprezentată de aceste peisaje și să le integreze într-o

ofertă turistică locală. In noua reformă a P.A.C. peisajul devine o funcție publica recunoscuta si potential

remunerabila, deci atractivă pentru conservare și punere în valoare de către agricultori.

20. Existenta sistemelor neformalizate de vânzare la domiciliu ale fermelor familiale;

În  toate  orașele  mari  din  Romania  funcționează  rețele  de  distribuție  de  alimente  la  domiciliul

consumatorilor,  organizate  într-un  mod  informal.  Sistemul  a  adaptat,  după  1990,  o  formă  de

comercializare existentă înainte, care vizează distribuția laptelui în casa scării la blocuri. Din păcate,

actualele  rețele  suferă  de lipsa de legalitate,  în  schimb au căpătat  o  eficientă  experiență de natură

tehnică. Pentru a le transfera în legalitate trebuie intervenit la baza actului de producție, prin legalizarea

producției și a procesării din ferme.

21.Dinamica agriculturii ecologice:

-  potentialul  optim  pentru  Romania  se  situeaza  la  cca.  6  milioane  ha  (zone  montane;zone  de

agromediu;zone defavorizate; zone situate in arii  protejate; zone colinare;zone cu specific natural si

economic;paduri aflate sub angajamente de agromediu si silvomediu;teritorii situate în zone unde se vor

aplica PEI; suprafetele din ferme supuse masaurilor de inverzire;  

- in perioada 2007-2012, suprafața cultivată în sistem ecologic a înregistrat un ritm mediu ponderat de 

creştere; anuală de 20 % ajungând la 300000 ha, 225.% din totalul SAU a României;

-cresterea semnificativa a numarului de initiative inovatoare de mediu in fermele ce practica agricultura 

ecologica;

-capitalul  social  de  cunostinte  detinut  de  fermele  ecologice  in  ceea ce  priveste  multifunctionalitatea

fermei agricole; sistemele policulturale (agrosilvice; silvopastorale;zoopomicole etc); circuite scuite de

comercializare;

-  potential  mare  de  conversie  la  agricultura  ecologica  datorita  unui  consumul  scăzut  de  substante

chimice:cantitatea anuală de îngrășăminte chimice utilizate în 2012 (fata de 1990) a scăzut cu 47%, iar



cantitatea  de  pesticide  a  scazut  cu  88%;  in  anul  2012,  ponderea  îngrășămintelor  naturale  în  total

îngrășăminte aplicate a fost de 97%;

22. Procent ridicat de păduri cu funcţii speciale de protecţie convertibil in paduri ecologice:

- cca 53,3% din păduri prezinta funcţii variate de protecție;

- cca.1,76 milioane de ha din păduri sunt localizate în zone Natura 2000;

23. Patrimoniu mare de resurse fitogenetice si resurse animale precum si de agrobiodiversitate si de 

diversitate biogeografica:

- in România au fost identificate 3795 de specii și subspecii de plante, dintre care 623 specii cultivate și 

3136 specii spontane și 601 de specii de vertebrate;

 - dintre cele 27 State Membre UE, Romania deține 5 regiuni bio-geografice din total de 11 la nivel UE;

-  existenta  unui  patrimoniu  inca  ridicat  de  populatii  si  rase  animale  locale  convertibile  tehnic  la

agricultura ecologica;

- 783 tipuri de habitate din care 196 habitate specifice păşunilor şi fâneţelor, 206 habitate forestiere şi

135 habitate specifice terenurilor agricole;

- 280.000 ha de păduri virgine;

- circa 60% şi, respectiv, 40% din populaţiile europene de urşi şi lupi;

24. Existenta practicilor agricole tradiţionale extensive pe suprafete semnificative,usor convertibile in

productia de alimente de calitate (ecologice, montane, etc...):

- 950 000 ha  incluse in Masura 214 Agromediu :P2/ Practici agricole tradiţionale;

25. Dinamica produselor de calitate (tradiţionale) atestate:

-Dinamica înregistrării a fost de 1034 produse în anul 2011;

- În 2012 existau 4180 de produse tradiționale înregistrate;

- Existența unei cereri crescande pentru produse de calitate;

-Cresterea numarului de initiative locale de comercializare de produse de calitate in circuite scurte;

26.  Patrimoniu  natural  si  social,  imaterial  relativ  bine  conservat  convertibil  in  agroturism,

agropedagogie, turism rural, agricultura ecologica si produse de calitate;

27. Patrimoniu culinar bogat si diversificat convertibil in agroturism , agropedagogie, turism rural,

agricultura ecologica si produse de calitate;



28. Patrimoniu arhitectural bogat  convertibil in agroturism , agropedagogie si turism rural;

29. Oferta crescanda de servicii pedagogice din ferme;

30. Oferta ascendenta de servicii sociale si ecologice in ferme;

31.  Organizarea  regionala  asociatiilor  de  mesteri  populari  capabili  sa  ofere  o  paleta  larga  de

evenimente;

33. Număr de unități de procesare modernizate și aduse la nivelul standardelor europene în creștere;

33. Experiență în gestionarea riscurilor asociate condițiilor de mediu nefavorabile:

 -utilizarea  de  rase  si  populatii  locale  rezistente  la  factori  de  stres  (seceta;  frig,  boli,  daunatori,

buruieni);

34. Cresterea numarului de ferme ce produc energie verde in ferma;

35. Trend ascendent în sectorul zootehnic în ceea ce priveste numarul fermelor care se aplică măsuri

superioare faţă de standardele obligatorii:

- îmbunătăţirea nivelului de bunăstare a  animalelor;

-  creşterea  calităţii  produselor,  a  productivităţii  şi  a  securităţii  alimentelor  si  a  siguranţei

consumatorilor;

36. Cresterea interesului publicului rural pentru activitati de formare profesionala antreprenoriala;

37. Experienta acumulata de catre GAL-uri;

38. Experienta acumulata de R.N.D.R;

39. Experienta acumulata de catre beneficiarii individuali de proiecte  FEADR si LEADER;

40.  România  este  o  ţară  medie  ca  potential  agricol  în  cadrul  UE,  cuprinzand  cinci  regiuni  bio-

geografice: stepică, pontică, panonică, continentală şi alpină din cele unsprezece regiuni ale Europei.

41. O agricultura  echilibrată geografic : 33% zona de câmpie (până la 300 m altitudine), 37% zona

colinară ( 300- 1000 m)  ş i 30% zona montană (peste 1000 m altitudine).



42. O buna favorabilitate a terenului agricol (arabil, pajişti naturale, plantaţii), circa jumătate (48,3%;

7,17 mil. ha) are fertilitate bună  şi mijlocie  şi mai bine de 50% (51,7%; 7,68 mil. ha) are fertilitate

scăzută. Distribuţia pe clase de favorabilitate este mai echilibrată in ceea ce priveste terenul arabil,:

favorabilitate bună  şi foarte bună  - 39,3 % (3,67 mil. ha), mijlocie  –  25,5% (2,37 mil. ha)  ş i scăzută -

35,2% (3,28 mil. ha).

43.  O  structura  ecologică  echilibrata  a  capitalului  natural  (compoziţie,  ponderea  categoriilor  de

ecosisteme, distribuţia spaţ ială) ce deţine 53% de ecosisteme naturale  şi seminaturale care îşi menţin în

bună parte  caracterul  multifuncţional:150  tipuri  de  ecosisteme forestiere,  diferenţiate;  227 tipuri  de

pădure în care au fost 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 3.480 râuri (62%

permanente); 246 lacuri alpine, lacuri de acumulare, lacuri şi bălţi în zona de câmpie, lunci inundabile,

Delta Dunării; 129 corpuri de apă subterană  şi acvatoriul marin de pe platoul continental al Mării

Negre; 3.630 specii de plante  şi 688 specii de alge; 105 specii de mamifere, inclusiv carnivore mari; 25

specii de reptile; 19 specii de amfibieni; 216 specii de peşti; 30.000 specii de insecte; 860 specii de

crustacee; 688 specii de moluște;

44. România are o amprentă rurală puternică (cea mai ridicată pondere în  UE)  reprezentând 44,9%

din  totalul  populaţiei  cu o densitate  scăzută (45,1  locuitori/km²),  comparativ   cu  alte  tari  europene

(Franţa  54  locuitori/km²,  Italia  64  locuitori/km²,  Germania  100  locuitori/km²)  reprezentand  o  buna

oportunitate pentru o dezvoltare rurala durabila;

45. România dispune de un potenţial deosebit al surselor de energie regenerabilă:

  energia solară-  potenţialul exploatabil al producerii de energie electrică prin sisteme fotovoltaice este

de aproximativ 1.200 GWh/an, reprezentative fiind zonele Câmpia de Sud şi Dobrogea; 

  energia eoliană-  potenţialul energetic eolian este ridicat în zona litoralului Mării Negre, podişurile

din Moldova şi Dobrogea şi în zonele montane. În aceste zone se pot amplasa instalaţii eoliene cu o

putere totală de pânăla 14.000 MW; 

  biomasă-  potenţialul energetic de biomasăeste ridicat la nivelul întregii ţări, evaluat la circa 7.594

mii tep/an, reprezentând și o oportunitate semnificativăpentru dezvoltarea ruralădurabilă. Din materia

prima utilizata la producerea energiei din biomasa 15,5% reprezintăreziduuri din exploatări forestiere şi

lemn de foc, 6,4% rumeguş şi alte resturi din lemn, 63,2% deşeuri agricole,7,2% deşeuri menajere şi

7,7% biogaz.; 



W. PUNCTE SLABE:

1. O agricultura orientata catre productie de materie prima;

- in proporție de circa 70% se exportă încă producţie neprelucrată sau prelucrată primar (animale vii, 

cereale, oleaginose, tutun, grăsimi şi uleiuri vegetale);

2. Antagonismul politic si economic intre ferma industriala si ferma familiala;

3. Lipsa unei legi de protectie nationala a patrimoniului funciar;

4. Vârsta înaintată a țăranului român;

- lipsa unei motivatii investitionale;

- lipsa unei motivatii pentru formare profesionala din partea agricultorilor in varsta;

- dificultatile de formare profesionala agricultorilor varstnici;

-inexistenta unor conditionari de formare profesionala pentru agricultorii varstnici;

- existenta unor conditionari de formare profesionala limitate la beneficiarii Masurilor 112 si M 141;

5. Lipsa de cunoștințe de piață a țăranului român;

Una din marile traume care marchează mintea ţăranului român este legată de lipsa sa de răspuns la o

întrebare relativ simplă, care îl macină de 23 de ani, şi anume: unde, cum, la cine să-şi vândă produsele.

Această întrebare simplă, la care ţările europene învecinate au dat răspunsul de multă vreme, de unde şi

avansul agriculturii lor.

6. Lipsa mijloacelor de producţie din fermele familiale;

Momentul de cotitură care a declanşat sărăcirea ţăranului român a fost acela când, prin celebra lege 18

din anii ’90, ţăranilor le-a fost restituit pământul luat cu forţa în anii colectivizării comuniste. Această

lege a uitat să restituie, alături de pământ, şi mijloacele de producţie furate în momentul colectivizării . 

7. Lipsa unui sistem propriu de informare in fermele familiale;

Informaţia agricolă este primită de  ferma familiala pe canalele televiziunii  şi  radioului,  de cele mai

multe ori în “defazaj” tehnic complet cu realităţile socio-economice trăite de aceștia.Aceste ferme nu au

dobandit inca capacitatea organizatorica necesara pentru a detine in proprietate o informatie agricola

profesionalizata.



8. Lipsa unui sistem propriu de creditare si garantare;

Structurarea lumii agricole în mediul rural nu poate fi realizată fără ajutorul unui sistem  propriu  de

creditare si garantare specific agriculturii. 

9. Lipsa unui sistem propriu de asigurare;

Lipsa unui sistem propriu de asigurare agricolă a producţiei se va simţi mai pregnant în România, în

viitorii  10  ani,   în  contextul  schimbărilor  climatice  globale.  Cu  cât  aceste  schimbări  vor  fi  mai

accentuate, cu atât va fi mai dificil de a putea previziona şi garanta un venit stabil pentru ţărani şi

agricultori.

10. Lipsa unui sistem de organizare agricolă;

- Lipsa unui sistem coerent de organizare profesionla sectoriala;

Prima formă de organizare a ţăranilor din orice ţară europeană este una sectoriala, care poziţionează

jucătorii faţă de structurile de putere politică (Ministerul Agriculturii şi structurile sale teritoriale în

primul rând). Neexistând o astfel de organizare sectoriala la nivel comunal, judeţean şi naţional (cu mici

şi firave excepţii construite  de sus în jos, nu de  jos în sus, cum este logic), dispare raportul de forţe

dintre ţărani  sau agricultori  şi  guvern,  raport  din  care rezultă  progresul  agriculturii  în  fiecare ţară

agricolă dezvoltată.

- Lipsa unui sistem de organizare profesională generalista;

Pentru  a  putea  construi  un  raport  de  forţe  de  ordin  profesional  cu  structurile  statului  (Ministerul

Agriculturii şi structurile teritoriale), agricultorii din ţările europene au construit Camerele Agricole.

Aceste  structuri  copiază  aproape  la  indigo  organigrama  ministerului,  fiecărei  funcţii  operative  din

structura  guvernamentală  agricolă  corespunzându-i  o  funcţie  operativă  în  cadrul  Camerei  Agricole.

Diferenţa  majoră  dintre  cele  două  structuri  agricole  judeţene  (Ex.  D.A.D.R.  şi  Camera  Agricolă

Judeţeană) este dată de faptul că în Camera Agricolă reprezentanţii sunt aleşi de către agricultori, dintre

aceştia, şi astfel sunt motivaţi mai bine de a le apăra interesele.

11. Lipsa de organizare a “lanţului alimentar” ;

 Ca să controleze cele  trei  verigi  ale  lanţului  alimentar  (amonte,  producţie  şi  aval) este  esenţial  ca

agricultorii să aibă structuri organizatorice economice eficiente.

12. Lipsa unui sistem de comasare a pământului;

- suprafața medie a parcelei este de 0.45 ha, iar un fermier deține în medie 4.8 parcele;

- in 2010 suprafața medie a unei exploatații agricole a fost de 3.45 ha;

Dispersarea  proprietății  funciare  în  România  este  un  fenomen  care  elimină  șansele  de  dezvoltare



economică a agriculturii românești. Forţa agriculturii europene este dată de organizarea fermei agricole

în fermă familială, cu o mărime medie de 4-100 há.

13. Lipsa reprezentării politice a ţăranilor;

Inxistenţa structurilor organizatorice profesionale în ţările in Romania nu poate crea un “efect de

piramidă”,  ca in cazul  agricultorului european  care a fost obişnuit cu situaţia de a fi ales în diferite

funcţii de reprezentare politica la nivel comunal, judeţean, regional,national sau european.

14. Inexistenţa unor structuri suport pentru ferma familiala;

-  Sisteme  de  înlocuire  a  ţăranilor  pe  durata  concediului:În  primul  rând,  în  România,  noţiunea  de

concediu nu există pentru ţăranul român, aşa că este dificil să ne imaginăm un sistem de înlocuire în

fermă pe durata concediului.  Din pacate, nu avem acest sistem suport nici pentru agricultorii care o

parte pleacă totuși în concediu şi lasă responsabilităţile fermei pe cine pot.

- Servicii pentru efectuarea concediului in medii profesionale agricole;

De regulă, ţăranii europeni preferă efectuarea concediilor în ferme agroturistice, asfel că la nivel de

Cameră Agricolă Naţională funcţionează un astfel de serviciu

15. Absenta unui sistem propriu de formare profesionala agricola la nivelul federatiilor nationale de 

producatori

- locul ocupat de camerele agricole in sistemul de formare profesionla din tarile uropene nu afost suplinit

de catre federatiile de agricultori

O mare durere a  agricultorului  român o constituie lipsa unei  şcoli de formare de agricultori.  Nici o

unitate de învăţământ din România nu eliberează  “diploma de ţăran” sau “diploma de agricultor”.

Până acum câţiva  ani,  această  verigă  lipsă a sistemului  de  organizare a agriculturii  româneşti  era

suplinită partial de către Liceele Agricole şi Silvice.

17. Numarul redus de absolventi din unitati de nivel mediu agricol (licee si scoli profesionale)

- un număr scăzut de fermieri cu studii de specialitate;

- ponderea sefilor de ferme având nivel de instruire de bază sau  completă a scăzut de la 4.6% în anul

2007 la

 2,5%  în anul 2010 (INS), în comparație cu 20% media UE27;

18. Sistem public de consultanţă neadaptat cerinţele pieţei

- sistemul nu raspunde unei comenzi sociale organizate din partea federatiilor nationale de producatori;

- oferta de formare profesionala este arbitrara in functie de calificarile profesionale ale personalului;



-  sistemul  de consultanta  este  factor  decident  in  oferta  de  consultanta  si  nu  executiv  in  subordinea

organizatiilor nationale de producatori;

- nivelul de calificare profesionala inadaptat cerintelor pietei;

- perceptie negativa in randul agricultorilor datorita implicarii in zona politica;

-  numar  total  (850 persoane)  insuficient  pentru cei  1080 000 de beneficiari  APIA si   pentru  restul

agricultorilor dinafara sistemului de subventii;

19. Rase locale pe cale de dispariţie;

Una dintre consecinţele globalizării pentru ţăranul român a fost renunţarea la rasele locale şi înlocuirea

acestora cu rase importate neadaptate teritoriului..

20. Inițiativa scazută din fermele familiale;

Amprenta unei jumătăți de secol de comunism cântăreşte foarte mult asupra capacităţii de a dezvolta

iniţiative în mediul rural. Această perioadă, în care ţăranii au fost transformaţi din gestionari de ferme în

muncitori agricoli, are efecte nefaste asupra iniţiativei rurale.

21. Netransmiterea unei ferme urmaşilor;

Datoria majoră a unui ţăran este ca la bătrâneţe să transmită ferma unuia dintre urmaşi. Din păcate,

ţăranul român nu se achită de această datorie preluată de la părinţii săi. El transmite urmaşilor parcele

de pământ şi nu ferma însăşi (casa, anexe, mijloace de producţie, pământ). În aceste condiţii, urmaşii

neprimind de la părinţi un instrument de producţie (ferma), ci un bun material (parcela de pământ), vând

de cele mai multe ori acest bun (de regulă după trecerea la cele veşnice a părinţilor).

22. Impactul de piata dezechilibrat al structurii etnice asupra afacerilor agricole;

Istoria îşi spune şi în cazul de faţă cuvântul asupra tipului de activitate agricolă pe care o desfăşoară

populaţia majoritară şi diferitele naţionalităţi conlocuitoare respectiv veriga din lanţul alimentar de care

se ocupă aceste populaţii. 

23. Comportament economicic contagios a agricultorilor din satele imbatrinite;

Acest efect contagios este extrem de dăunător pentru mediul rural şi reduce mult baza oportunităţilor

potenţiale pentru agricultori neluand in calcul o diversitate de optiuni tehnice pentru desfasurarea unei

afaceri agricole.

24. Absența sistemului de reacție la o situație injustă in fermele familiale;

Unul  din  mecanismele  esențiale  în  procesul  de  evoluție  a  unei  comunități  îl  reprezintă  capacitatea

acesteia de a se constitui în forță de indignare și apoi contestare a unor derapaje de la bunul mers al



lucrurilor.  Analizând satul românesc în ultimii  22 de ani,  observăm o lipsă cvasitotală a capacității

reactive a membrilor comunității la fenomene perturbatorii. 

Capacitatea de reacție a unei comunități la o situație injustă este dată de capacitatea sa organizatorică

la patru nivele (I.C.M.P):

- Organizarea unei  forțe comune de indignare (I). O astfel de acțiune presupune utilizarea de diferite

instrumente specifice legale (comunicate de presă, întâlniri cu factori decizionali, negocierea, editare de

broșuri (ex. Indignați-vă, de Stephane Heisel), pliante etc.);

- Organizarea unei forțe comune de contestare (C). Acțiunea constă în utilizarea unor instrumente legale

precum: greva, demonstrația,  boicotul,  referendumul.  În cazuri de forță majoră,  se face apel la acte

pașnice de nesupunere civică (vezi acțiunea cosașilor voluntari din Franța; vezi marșul sării din India);

-  Organizarea  unei  forțe  comune  de  monitorizare  (M).  Diferite  mecanisme  de  ordin  tehnic  permit

comunității monitorizarea unui domeniu  (ex. barometrul prețurilor, observator);

-  Organizarea  unei  forțe comune  de  propuneri  (P).  Paralel  sau  consecutiv  cu  organizarea  forței

colective de indignare și contestare este esențială capacitatea comunității rurale în organizarea unei

forțe de propuneri (Inițiere de acte tehnice sau normative la nivel local, județean, național și european);

Echilibrul reprezentat de raportul dintre cele 4 forțe este în măsură de a defini modalitățile de evoluție a

problematicii vizate în timp și spațiu.

25. Gândirea pe termen scurt a taranilor;

Modul de gândire al țăranului român apelează în general aria temporală pe termen scurt în proiectarea

vieții sale cotidiene. O serie de indicatori precum vârsta înaintată, nesiguranța, neîncrederea stau la

baza acestui mod de gândire. Astfel, puțini din țăranii actuali pornesc sau acceptă afaceri care presupun

un orizont de timp mai mare de 1 an.

26. Individualismul in fata oportunitatilor de organizare in grupuri;

De regulă,  individualismul țărănesc este mai accentuat  în satele  necolectivizate  și  este mai redus în

localitățile care au cunoscut colectivizarea agriculturii.

27. Practici defectuoase de management in ferma familiala;

Printre practicile curente, aplicate de țărani în ferma lor, vom lua două ca să le exemplificăm. Prima

practică ilogică din punct de vedere economic este legată de achiziția de tractoare sau echipamente

agricole  la  nivel  individual,  pentru  un  număr extrem de  mic  de  hectare de  lucrat  .A doua practică

defectuoasă este legată de domeniul crescatorilor de turme mai mari de 50-100 de oi, ce-și permit să

angajeze paznici la turme. Suntem singura țară din Europa unde un oier își permite sa ia angajați pentru

ajutor la stână. De regulă, acești angajați sunt preluați din gara cea mai apropiată, unde se și întorc

dupa maxim 3-5 luni petrecute la stână. .



28. Neasumarea riscului in ferma familiala;

Multitudinea de probleme cu care s-a confruntat țăranul roman după 1989, pleiada de încercări într-un

context ostil, nereușitele în afaceri ale acestuia l-au obligat la o reconsiderare a  riscului. Pe de altă

parte, soluțiile pe care acesta trebuie sa le aplice pentru salvarea fermei sale de la dispariție sunt legate

direct de investiții în domeniul procesării și vânzării, zonă cu riscuri variate prin definiție. A risca într-un

domeniu complet necunoscut pentru el nu face parte din obiceiurile țărănești și, astfel, avem explicația

logică a neasumării riscului.

29. Nerentabilitatea  economica a fermei țărănești;

Modul de organizare economică a fermei țărănești vizează atingerea independenței economice a familiei

printr-un sistem de agricultură de subzistență sau semizubzistență. Dacă la un astfel de model economic

aplicam metode de analiză clasice, vom trage repede concluzia că un astfel de model este nerentabil,

ceea ce este adevărat. Pe de altă parte, ar merita de văzut care este aportul economic al acestui model

pentru societatea de astăzi, care nu include pentru milioanele de familii de țărani ajutoare de șomaj și

alte idemnizații sociale.  Probabil că, dacă societatea ar internaliza costurile sociale și ecologice și am

transfera sumele aferente mediului rural, am avea o analiză diferită a rentabilității fermei țărănești.

30. Sistemul de cercetare ASAS este neadaptat cerintelor pietei:

- Sistemul de cercetare dezvoltare prezinta o piramida rasturnata a varstelor cercetatorilor- inexistenta

unor raporturi contractualizate intre ASAS si federatiile nationale sectoriale de producatori;

- sistemul de cercetare nu raspunde unei comenzi sociale din partea agricultorilor;

- sistem de cercetare subfinantat;

- gestiune indoielnica a resurselor pe adevaratele prioritati de cecetare cerute de catre agricultori;

31. Restructurarea  profilului liceelor si inchiderea liceelor cu cu profil agricol

-  O serie de școli cu profil agricol s-au închis iar numărul celor ramase s-a micsorat continuu;

-  În anul 1997 au fost 238 licee agricole si au scazut la un nr de 44 in 2011;

-  In silvicultura în anul 1997 existau 33 de licee, iar in 2010 au mai ramas 10;

-  In zona montana, exploataţiile nu au beneficiat şi nu beneficiază de un sistem de instruire profesională

agricolă adaptat specificităţii montane;

32. Impactul limitat al politicilor de stimulare a asocierii în agricultură

- Număr redus al asociaţiilor din agricultură, în special pentru valorificarea producției obținute; 

-  Atractivitatea scazută a masurii 142 – grupuri de producatori – din cadrul PNDR 2007-20012 a fost

determinata degradul de încredere scăzut între agricultori (capital social mic), fiscalizare, lipsa unor



competențe antreprenoriale;

- In cadrul măsurii 142 au fost contractate pâna in 2013, 47 de proiecte de grupuri de producatori;

33. Numărul mare de ferme de mici dimensiuni respectiv numar redus de ferme familiale cu marime

medie:

- fermele mici sub 5 ha, reprezentau, în 2010, aproximativ 93% din total;

-  fermele mici lucrau 29,7% din suprafaţa agricolă utilizată in 2010;

34. Grad scăzut de conştientizare a fermierilor privind importanţa formarii profesionale;

35. Lipsa  transferului cunostiintelor din sectorul de cercetare la nivelul agricultorilor;

36. Oferta de formare profesionala inadaptata a operatorilor privati:

- programe de formare continua  reduse si inadaptate pentru agricultori;

-personal propriu de regula fara competente de formare profesionala;

- personl calificat provenit din exteriorul institutiilor;

- strucuri oportuniste aparute pe piata doar dupa aparitia oportunitatilor de finantare;

37. Scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor;

38. Neimpartirea riscului de piata de o maniera corecta intre marii si micii operatori in defavoarea 

celor din urma;

39. Grad redus de calificare profesionala;

40. Lipsa de investitii pe termen lung in fermele mici si medii;

41. Numar mare de agricultori proprietari de fapt si nu de drept;

42. Moral scazut al agrcicultorilor in raport cu alte categorii socioprofesionale;

43. Numar redus de beneficiari ai masurilor de investitii in actualul PNDR;

44. Raportul de forte inegal intre agricultorii ce produc alimente si agricultorii ce produc 

agrocarburanti;



45. Concurenta neloiala din parte produselor straine puternic subventionate;

46. Lipsa controlului verigii finale a lantului alimentar de catre agricultori;

47. Controlul actului verigilor de procesare si vanzare de catre multinationale;

48. Productivitatea agricolă scăzută;

49. O pondere importantă a SAU este utilizată de exploataţii de subzistenţă şi semi-subzistenţă;

- În anul 2010, exploatațiile agricole ce dețineau sub 5 ha reprezentau 93% din totalul exploatațiilor 

agricole și lucrau 29,7% din suprafaţa agricolă utilizată;

50. Infrastructură agricolă inadecvată:

- investitii precare in ferme;

- investititii cvasi inexistente in procesarea din ferme;

- investititii cvasi inexistente in vanzarea din ferme;

-  structuri de irigaţii ineficiente nefunctionale si insuficiente;

-  în special în fermele mici dotarea unui agricultor român este, în medie, de circa 25–26 de ori mai mică 

(9000–9200 € imobilizări corporale în UE 15; 350 € în România);

51. Mana de lucru  in exces  în fermele de semisubzistenta si subzistență:

- in 2011, în Romania, forța de muncă ocupată în agricultură, silvicultură și pescuit era de 28,6% din 

totalul forței de munca;

52. Numar mic de ferme intabulate (case si terenuri)

- peste 50 % din terenul agricol nu este înscris în cartea funciară;

53. Lipsa de atractivitate a sectorului bancar pentru finanțarea  sectorului agricol;

54. Lipsa de atractivitate a masurilor de finantare ce stimuleaza asocierea agricultorilor;

55. Nivel scăzut al educației și formării profesionale de bază si permanente a sefilor de ferme;  

- Ponderea capilor de exploatație având un nivel de instruire de bază sau completă a scăzut de la 4.6% în

anul 2007 la 2,5%  în anul 2010, în comparație cu 20% media UE27;

56. Numar ridicat de ferme agricole fără personalitate juridică reprezintă 99.2% din numarul total al 



exploatațiilor agricole;

57. Infrastrctura rutiera agricola si silvica slab dezvoltata in mediul rural:

- Densitatea medie a drumurilor forestiere din FFN, de 6,3 m / ha, este cu mult sub nivelul altor ţări 

europene care au topografie similară (Austria 36 m / ha, Elveţia 40 m / ha şi Franţa 26 m/ha).24. O 

agricultura societara si nu familiala ca in tarile dezvoltate europene;

58. Servicii si bunuri publice nerecompensate de catre societate (servicii sociale; servicii ecologice);

59. Numar mare de unitati agroalimentare cu capacitati mari aprobate pe fonduri europene care nu 

dispun de materie prima:

- gestiune impardonabila de bani europeni datorate unei viziuni gresite care nu a legat detinatorii 

materiei prime de detinatorii unitatilor de procesare;

60. Riscul unor conflice inerente intre productia de alimente si productia de agrocarburanti;

61. Riscul unor conflicte inerente intre interesele productiei de alimente de calitate si productia de 

alimente biotehnologice;

62. Subfinantarea Bancii de Gene (Suceava) pentru conservare resurse genetice autohtone:

- Lipsa unei politici reale de gestiune resurse genetice locale din motive financiare;

- Lipsa unei retele nationale de banci de conservare gene in situ;

63. Lipsa retea nationala de conservare resurse genetice autohtone in ferme (in vivo):

-Capitalul social si cunostintele sociale legate de fiecare soi nu pot evolua si nu pot fi conservate in timp;

64. Diminuarea drastica a septelului national de animale:

- In perioada 2005-2012, numarul total al bovinelor a scazut cu aproximativ 30%;

-  subpăşunat şi instalare  de vegetaţie lemnoasa și a speciilor de plante ierboase perene invazive  fara

valoare furajera pe pajişti semi-naturale;

- In perioada 2005-2012 numarul total al porcinelor a scazut cu 18%;

65. Lipsa amenajamentelor silvice pe o suprafata de 800.000 ha;

66. Furnizare de alimente standardizate tutistilor in pensiuni agroturistice si in tursismul rural;



67. Inexistenta unui sprijin national sau judetean pentru organizare lanturi scurte de comercializare

pentru produse de calitate provenite din fermele taranesti;

68.  Acces  limitat  al  fermelor mici  pe  piaţă  datorita  cresterii  exagerate  a  constrangerilor  sanitar

veterinare;

69. Lanturi  de valorificare neprofesionalizate ;

70.  Cheltuieli  nejustificate pentru implementarea  unor  norme de  bunăstare  a  animalelor  mult

superioare celor europene, în fermele de animale;

71. Standarde sanitar-veterinare și de siguranță alimentara mult superioare celor europene:

-  pentru sectorul agroturismului, turismului rural și ecoturismului;

- pentru sectorul de procesare in ferme mici si medii;

72. Lipsa unei infrastructuri de procesare in fermele ecologice (mici si medii) din mediul rural;

73. Sectorul energiei verzi in ferme aflat la inceput de drum;

74. Managementul deficitar al materiei organice (animale si vegetale);

75. Sistem de irigatii auster si energofag;

76. Constientizare redusa a proprietarilor de terenuri agricole si silvice;

-  asupra efectelor schimbarilor climatice si a masurilor preventive;

- asupra sistemelor de stocare a carbonului prin culturi energetice sau tehnici agricole;

77. Resurse hidrologice descrescatoare si dezechilibrat distribuite;

78. Suprafeţe mari de teren afectate de schimbari climatice severe;

79. Conştientizare  scazuta  a  agricultorilor vis  a vis de practicile agricole benefice pentru mediu  si

clima:

- oferta de formare profesionala a oficiilor judetene de consultanta este inexistenta pe acest subiect;



80.  Cod silvic  nearmonizat  la  nivelul  legislatiei  europene pentru dezvoltare de  sisteme agrosilvice

(silvopastorale; agrosilvice);

81. Evolutie demografica descrescatoare in mediul rural;

-raport in favoarea populatiei varstnice ramase in sat datorita fenomenului de migratie si emigratie din 

mediul rural;

82. Fenomenul masiv de emigrare atinerilor din mediul rural;

83. Lipsa de competente profesionale specifice in raport cu mutatiile produse in mediul rural;

84. Procent scazut de locuitori rurali ce au o ocupatie diferita de agricultura;

85. Conservatorismul locuitorilor satelor in schimbarea meseriei si dependenta psihologica a acestora 

de agricultura de subzistenta;

86. Somaj mascat aflat la un nivel ridicat in mediul rural;

87. Raportul antreprenorial in defavoarea femeilor desi patrimoniul potential de dezvoltare este 

gestionat cu prioritatea de acestea;

88. Neatractivitate sporita a sectorului bancar pentru finantare servicii nonagricole in mediul rural;

89. Penetrarea redusa a tehnologiilor TIC in mediul rural;

90. Neintoarcerea in mediul rural a unui procent ridicat de fosti emigranti intorsi in tara ;

91. Necapitalizarea experientelor individuale finantate de LEADER;

92. Inexistenta unui program de schimburi de experiente inovative la nivel de beneficiari LEADER;

93. Slaba constientizare a populatiei tinere din mediul rural asupra oportunitatilor antreprenorile 

oferite de programul LEADER;

94. Raport de forte inegal intre operatorii privati si publici in defavoarea primilor;

95. Strategii de implementare LEADER decuplate de potentialul zonei si prioritatile acesteia;



96. Capacitatea administrativă a structurilor de gestiune locale a GAL-urilor;

97. Oprirea finantarii RNDR;

98. Concentrarea bugetelor inspre actiuni oferite sectorului public in cadrul LEADER;

99. Atitudine ultraliberala primejdioasa pentru securitatea alimentara a Romaniei  a multor ministrii

de agricultura din ultimii 23 de ani in ceea ce priveste vanzarea pamantului catre cetateni straini via

societati comerciale (la limita subminarii economiei nationele);

100. Precaritatea stocului de capital fix şi rata scăzută de formare brută a capitalului fix(care arată cât

din valoarea adă ugată brută se investeşte în cadrul ramurii şi este de natură să contribuie esenţial la

creşterea competitivităţii), care să permită reluarea procesului de producţie agricolă la un nivel;

101.Lipsa marii infrastructuri (căi rutiere, sisteme de irigaţii şi desecări, capacităţi de stocare); 

102. Deficienţele instituţionale (ex. serviciul de extensie, sistemul de informaţii de piaţă);

103. Acoperire verde  dezechilibrata teritorial (păduri, pajişti naturale  şi plantaţii). România  are un

dezecholibru teritorial accentuat în Câmpia Dunării  şi Dobrogea (judeţele Brăila, Ialomiţa,  Călăraşi,

Giurgiu, Teleorman  (20% pajişti naturale, 2% plantaţii şi 28% păduri),  Constanţa  şi Tulcea (14 -

15%)  faţă de acoperire verde medie naţională de aproximativ 50%.

104. Acoperirie forestiera dezechilibrata in zonele de campie (14%) fata de media nationala de 40 %.

105.  Resurse  de  apă limitative  in  ultimele  două decenii  (1990-  2010)  ce  a  condus  la  o  producţie

vegetala raportată la media UE 15 de 40%  (randament mediu al folosirii capacităţii de producţie a

resursei ecologice naturale de 0,39). Din totalul resurselor potenţiale, doar 45,5% sunt tehnic utilizabile,

în special din cauza  contaminării resurselor.

106. Clima României temperat continentală heterogena are variaţii regionale importante (8-12 luni pe

an cu temperaturi pozitive în zonele sudice  şi de litoral faţă de 4 luni în zonele montane înalte). 

107. Schimbările climatice accentuate in ultima perioadă, frecvenţa din ce în ce mai  accentuată  a

perioadelor secetoase  şi de secetă severă, cu temperaturi maxime extreme, au determinat  apariţia  şi



extinderea zonelor cu risc ridicat (12%)  şi mediu (35%) de deşertificare;

108. Dinamica demografică  negativa în spaţiul rural.  Procesul de îmbătrânire demografică este mai

accentuat în mediul rural decât în urban. Procesul  „îmbătrânirii”  populaţiei rurale este selectiv fiind

generat  de  un  complex  defactori  sociodemografici,  a  căror  contribuţie  este  diferită  în  funcţie  de

caracteristicile economice şi teritoriale.

109.  Vulnerabilizare  demografică  cu  rol  restructurant  asupra  populaţiei  rurale  cu  efecte  negative

asupra  eficienţei economice şi sociale a activităţilor productive.

110. Costul ridicat al creditului bancar (Dobânda solicitată de bănci in lei, este la un nivel triplu faţă de

costul creditului in ţările UE., respectiv dubla la creditele in valuta )

111.  Media plăţilor  directe  din bugetul  UE pe un hectar  SAU, pe perioada 2007–2013, este  de 57

€/ha/an , ceea ce ne situeaza 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. 

112.  Gradul  de  compatibilizare  a  agriculturii   României  cu  cea  din  UE este  redus .  Deficitul   de

compatibilitate se situeaza: 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%);  la  contribuţia  agriculturii  în

formarea PIB, (%) 4,5 –6,0%.

113. Economie rurală preponderent agrară ce deţine o pondere de 60,5% în structura acesteia, faţă de

14,1% în UE.

114. Industria alimentară este dezechilibrata teritorial. In perioada 2005–2009 a  reprezentat circa 50–

55% din economia agroalimentară a României, iar peste 60% din procesarea producţiei  agricole se

realizeaza în mediul urban (economie distorsionată teritorial). În timp ce procesarea materiilor prime

agricole  în  produse  alimentare  (purtătoare  de  valoare  adăugată  brută),  deţine  o  pondere  de  peste

jumătate  din  valoarea  economiei  agroalimentare  în  Uniunea  Europeană,  în  Romania  producţia  de

materii prime agricole deţine o pondere mult mai ridicată  în valoarea totală a producţiei agroalimentare

finale (peste 68%).

115. România are cea mai divizată structură agrară din cadrul UE 27 ( in anul 2010 detinea 32,2% din

numărul de exploataţii europene şi 7,7% din suprafaţa agricolă utilizată)



116.  Liberalizarea pietei  funciare in 2014 pentru cetatenii  straini  moment pentru care agricultorii

romani nu sunt pregatiti;

117. Eliminarea cotelor de lapte (probabil in 2015) moment pentru care agricultorii romani nu sunt

pregatiti;

118. Introducerea conditionalitatii producerii de lapte conform incepand cu 2014 moment pentru care

agricultorii romani nu sunt pregatiti;

119. România se caracterizează printr-o structură agrară extrem de polarizată.  Marea majoritate a

exploataţiilor agricole o reprezintă  exploataţiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora fiind în 2010 de

73,3% ca număr şi 13,0% ca suprafaţă deţinută în total. Fermele sub 10 hectare reprezintă 97,7% din

numărul de ferme iar acestea deţin 38,7% din suprafaţa agricolă utilizată. Fermele mari de peste 100 ha,

reprezintă 0,3% din numărul de ferme si exploatează 48,8% din suprafaţa agricolă. Cele 3,5 milioane

exploataţii sub 5 ha însemnă 93% din numărul exploataţiilor, ele lucrând aproape 30% din suprafaţa

agricolă utilizată la nivel naţional.

120. In anul 2010, exploataţiile cu personalitate juridică exploatau 44% din S. A. U., restul de 56%

revenind exploataţiilor fără personalitate juridică.

121. Inexistenţa unei pieţe funciare funcţionale.

122.  Economia  forestieră  redusa  ca  pondere  in  PIB  (exploatarea  şi  prelucrarea  masei  lemnoase,

recoltarea  şi  prelucrarea  produselor  pădurii:  fructe,  ciuperci,  plante  medicinale  etc.,  meşteşugurile

specifice zonei montane legate de prelucrarea artizanală a produselor forestiere etc.).

123. Economia zonei montane are o pondere redusa in economia zonei rurale. Economia vânatului şi a

pescuitului sportiv este redusa ca pondere in cadrul economiei montane. De asemenea economia turistică

montană are o pondere redusa (11.000 de locuri de cazare in 1600 pensiuni fata de 2.500.000 locuri de

cazare in 100 000 pensiuni in Austria).

124.  Politica funciară  s-a bazat  pe reforma proprietăţii, si nu pe reforma faramaitarii pamantului in

politici de comasare a  terenurilor agricole si silvice;

125. Politica de dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor agricole nu a atins obiectivul restructurare si



de competitivitate a fermelor;

126. Politica  fiscală  în  agricultură  a  avut  la  baza  doar  dimensiunea  de  colectare  (preponderent

punitiva) si nu o dimensiune stimulativa;

127.  Politica socio-profesională în agricultură  nu a atins obiectivul restructurare si de competitivitate a

fermelor;

128.  “Deşertificarea socială” a spaţiului rural (depopulare; îmbătrânire etc...);

129.  „Dezagriculturizarea”, prin  mentinerea  terenului  agricol  in  parloaga  (cca.  1,5-1,7  mil  ha),

nefolosirea şi sălbăticirea pajiştilor naturale (peste 1 - 1,2 mil ha), a plantaţiilor de pomi şi vie, folosirea

numai a maximum 8- 10% din potenţialul de irigare al ţării;

130. ”Dezootehnizarea”  agriculturii (scăderea severa a efectivelor de animale; pierderea potenţialului

genetic; ponderea producţiei animale în producţia a gricolă a  ajuns la 35%);

131.  Cvasidisparitia economiei rurale sociale   (cooperaţia meşteşugărească, micile ateliere de prestări

de servicii rurale) dimensionata la cca. un milion de mici meseriaşi din populaţia rurală;

 

132.  Diferenţial  anual  maxim  de  producţie  mai  mic in  tarile  europene (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%), fata de România unde diferenţialul maxim este de 2000   kg/ha, la o

producţie  medie multianuală de 2770 kg/ha (74,1%);

133. Scaderea numărului total de exploataţii agricole în ultimii 7 ani cu peste  jumătate de milion,  de

la 4,48  milioane ferme (RGA) 2002 la 3,86 milioane ferme (RGA) în 2010  coroboraya cu lipsa de

perspectiva economica si sociala a acestora alaturi de cele 2,6 milioane ferme care nu intra in sistemul

de plati APIA scoase astfel pe banca isoriei cu toate consecintele aferente.

134.  Reducerea suprafaţei  agricole  utilizate  în 2010 faţă de 2002 cu circa 600 mii  ha,  datorită  în

principal scoaterii din circuitul agricol pentru a fi utilizate în proiectele de infrastructură, dezvoltării

imobiliare, a parcurilor tehnologice şi proiectelor de energie regenerabilă;

135.  Valoarea subvenţiilor acordate  în  agricultură  în  anul  2011 reprezintă  circa  10% din  valoarea

producţiei agricole, comparativ  cu media europeană, care este de 15%;



136. Producţia agricolă  vegetală in termeni valorici, după 2007 a variat ca pondere între 60 - 70% din

total, restul fiind reprezentat de producţia animală cu un raport dezechilibrat intre sectoare comparativ

cu media europeană (pondere de 56% producţie vegetala şi 44% producţie zootehnice, în 2011);

137. România este net exportatoare de materii prime agricole (animale vii, cereale, oleaginoase, tutun,

grăsimi şi  uleiuri  vegetale)  şi  net  importatoare   de produse  alimentare (carne,  lapte  şi  brânzeturi,

preparate diverse,  proteină vegetală (soia) şi  furaje  pentru animale,  băuturi alcoolice,  cafea,  cacao,

zahăr, fructe şi legume);

138. Organizarea deficitara a pieţelor agricole interne

139. Structura importurilor

Peste 60–62% din importurile alimentare ale României le reprezintă produsele care ar putea fi obţinute

în ţară: carne şi preparate din carne(peste 31-32% în ultimii ani), cereale şi făinăde grâu (cu un maxim

de 20% în anul 2003, dar şi 8% în anul 2007), soia şi şroturi de soia (aproape 50% din necesar dupăanul

2005, când s-a interzis cultivarea soiei MGO; între anii 2001-2004, la soia şi şroturi balanţa comercialăa

fost excedentară), legume proaspete, fructe şi flori (8-12% în fiecare an din perioada 2000-2009), zahăr,

tutun, hamei etc.

140.  Cheltuielile  cu  alimentele  din  import deţin  o  pondere  prea  ridicatăpentru  o  ţară  agricolă  ca

România (17,9% din consumul alimentar şi 34,1% din cheltuielile băneşti pentru alimente). 

Valoarea facturii plătite de România pentru produsele alimentare importate a ajuns la suma de 4,35

miliarde  €  în  anul  2008,  iar  ponderea  mărfurilor  alimentare  importate  în  consumul  alimentar  al

populaţiei României a crescut de la 11,4% în anul 2000, la 25,1% în anul 2008, diminuându-se însăîn

anul 2009, cu 3,3%, datorităscăderii consumului din import ca urmare a reducerii veniturilor populaţiei. 

141. Moştenirea culturală. 

O componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod specific la

creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără.

Mijloacele prin care se transmite cultura în mediul rural sunt: căminele şi alte aşezăminte culturale,

bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea şi internetul. În ultimii 10-15 ani s-a putut constata o

continuă degradare a mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat

domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi. Această situaţie a

căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor culturale beneficiază de un

sediu propriu, dotarea fiind nesatisfăcătoare sau şi-au încetat activitatea şi servesc altor destinaţii. 



OPORTUNITĂŢI:

1. Distributia echilibrata a fermelor familiale la nivel national ;

- oportunitate deosebita in contextul importantei fermei familiale in PAC si in legislatia nationala

2. Conversia fermei familiale taranesti la sistemul de agricultură ecologică;

Din  punct  de  vedere  tehnic,  conversia  unei  ferme  țărănești  la  agricultura  ecologică  reprezintă  o

formalitate administrativă în zonele de munte și parțial în zonele colinare. Astfel, această oportunitate a

reieșit  pe  tot  parcursul  acestei  lucrări  și  constituie  o  șansă  istorică  pentru  agricultura  țărănească

românească.

3. Conversia capitalului social în ofertă turistică;

Un bun exemplu de conversie de capital social în ofertă turistică rurală profesională îl constituie diverse

inițiative  din  Maramureșul  istoric  și  din  Bucovina.  Ceea  ce  lipsește  acestor  două  zone  cu  o  mare

încărcătură de tradiții este organizarea regională a acestei oferte turistice, în care jucătorii ofertanți să

aibă o strategie comună și o mai bună vizibilitate internațională. Profesionalizarea ofertei este o etapă

necesară și ar putea reprezenta un exemplu reproductibil și pentru alte regiuni din Romania.

4. Conversia fermei familiale taranesti la producția de produse tradiționale;

Această oportunitate naturală, de exprimare legală a unui produs țărănesc, a fost înțeleasă până astăzi

de un număr relativ mic de țărani. Mai repede a fost înțeleasă de marea industrie agroalimentară care a

început o operațiune de atestare a produselor sale împotriva legilor firii, uneorii și împotriva spiritului si

literei  legislației  în vigoare.  Spiritul  legislației  românești  vizează oferirea unei șanse de exprimare a

identității tradiționale pentru micile ateliere de procesare de produse traditionale, cu o muncă realizată

preponderent manual, și pentru produsele agricole țărănești

5. Conversia fermei familiale taranesti în producția de produse etice;

A alta oportunitate financiară pentru ferma țărănească este reprezentată de caracterul etic de producție

și procesare a produselor agricole. Aceasta producție etică de alimente țărănești nu este pusă în valoare

și nu se traduce printr-un venit suplimentar în familia țăranului. Cu un potențial etic extrem de ridicat,

nimic nu ne împiedică să certificăm etic producția țărănească de alimente și artizanat și să construim o

ofertă  națională,  europeană  sau chiar  mondială.  Crearea unui  fond  de  solidaritate,  format  dintr-un

procent  etic  din  valoarea  adaugată,  obținută  în  actul  de  vânzare,  ar  putea  să  se  constituie  într-un

instrument de microcreditare echitabil pentru dezvoltarea mediului rural.



6. Conversia fermei familiale taranesti în producția de produse locale;

Avem deja o legislatie europeana (R1151/2012) pentru certificarea produselor locale. În aceste condiții,

la nivel național  se impune o strategie economica clar definită pentru promovarea produselor locale.

Această strategie in cadrul propunerii de PNDR are la bază un inventar precis de resurse locale, pentru

a construi o ofertă locală și județeană specifică. 

7. Conversia fermei familiale taranesti în producția de produse montane;

Importanța zonelor de munte la nivel european se va traduce în noua PAC (R 1151/2012) prin construcția

la nivel legislativ a unei identități prin certificarea produselor montane. Această delimitare regională a

unui produs, în funcție de forma de relief, este extrem de importantă pentru locuitorii acestor zone, care

au un sentiment mai aparte de apartenență la un spațiu specific, față de locuitorii din zona colinară sau

de șes. Dacă acestei etichete de produs de munte îi putem asocia cu ușurință, mental și tehnic, eticheta de

produs ecologic, eticheta de produs etic, eticheta de produs tradițional și eticheta de produs local, avem o

imagine de ansamblu asupra potențialului reprezentat de produsele montane românești.

8. Conversia fermei familiale taranesti în producția de produse Slow Food;

Știind că acest sistem transmite un mesaj echilibrat, ce conține adevărate valori cetățenești, promovând

produse etice, produse tradiționale, produse ecologice, produse locale și produse montane, este bine să

existe un cadru legal acoperitor. În același timp, o mai bună întrepătrundere cu acțiunile desfășurate de

grupurile de producători de produse ecologice și tradiționale ar transmite publicului un mesaj mai clar și

mai puternic.

9. Simplitatea construcției unui sistem de vânzare directă finantat prioritar prin noul PNDR;

În condițiile în care sistemul economic cel mai potrivit pentru comercializarea produselor, din punct de

vedere filosofic, tehnic, social și economic, este reprezentat de economia locală, este logic să se pună în

mișcare instrumente de vânzare directă. Vânzarea directă a produselor țărănești,  îi vine ca o mănușă

țăranului român. Astăzi sistemul de vânzare directă se rezumă la vânzarea în târguri și piețe, ceea ce este

oarecum firesc  într-un  sistem  economic  încă  imatur.  Celelalte  doua  instrumente  de  vânzare  directă

(vânzarea în fermă și vânzarea la domiciliul consumatorilor) sunt etape logice în evoluția sistemului de

vânzare directă, pe măsura integrării consumatorilor în filosofia de vânzare a țărănului român. Aceste

etape vor lua între 15 și 20 de ani până când vor ajunge la o masă critică necesară ca să devina ele

înseși motor de dezvoltare. Operațional, sistemul este rapid de realizat din punct de vedere tehnic, dar,

din păcate, este lent până devine matur socio-economic. 

10. Diversificarea fermei prin activități specifice fermei pedagogice;



Masa critică națională pentru ca ferma pedagogică, prin activitățile ei, să transforme percepția noilor

generații  despre  mediul  rural  și  despre  produsele  țărănești  la  nivel  national,  este  în  jurul  cifrei  de

200.000 de elevi pe an ce participă, minim o zi, într-o ferma agricolă la activități specifice. În Europa,

procesul a durat circa 10 ani, iar astazi putem spune ca în țări  precum Germania,  Franța,  Austria,

Elveția, pariul cu agricultura a fost cu adevărat câștigat.

11. Diversificarea fermei prin activități specifice fermei agroturistice:

Noțiunea de fermă agroturistică este una mai veche și nu i-au fost înțelese foarte repede dimensiunile

socio-economice până de curând, când la nivel european s-a luat în calcul o potențială remunerare a

acestei activități nonagricole prin diferite instrumente specifice. Componența socială a acestei activități

este evidentă în măsura în care ea acoperă un transfer de capital social înspre turiști, capital format din

cunoștiințe tradiționale și legături sociale ale agricultorului.

Masura  necesara:construirea  unei  oferte  gastronomice  identitare  de  calitate  (produse  ecologice;

traditionale; locale; montane; etice)

12. Diversificarea fermei prin activități specifice fermei de cercetare;

Dacă la prima vedere noțiunea de fermă de cercetare pare futuristă, în contextul actual, în care P.A.C. va

aloca  peste  5  miliarde  de  euro  pentru  cercetare  aplicativă  în  ferme,  cu  siguranță  că  va  trebui  sa

reevaluăm  anumite  paradigme.  În  fapt  se  răspunde  unei  realități  complexe,  în  care  se  dorește

reconsiderarea cercetării agricole, schimbând locul de realizare al acesteia (din stațiune de cercetare, în

fermă), motorul și promotorul sistemului (din cercetător, în țăran-cercetător).

13. Diversificarea fermei țărănești prin integrarea serviciilor ecologice;

Sute de mii de ferme familiale de țărani români au venitul majoritar format din subvenții pentru servicii

ecologice oferite societății (vezi cele 7 pachete de agromediu din măsura 2.1.4. APIA) recucunoscute si

remunerata de catre aceasta. Paleta serviciilor trebuie mult exinsa in acest nou PNDR.

14. Redefinirea statutului de “ţăran” în contextul reformei P.A.C.si recunoasterea oficiala a rolului 

acestuia in oferta de bunuri si servicii publice pentru societate;

Noua viziune a PAC, prin care devin remunerate o serie de funcții neproductive ale fermei agricole, va

duce la o redefinire a noțiunii de agricultor în condițiile în care  venitul financiar majoritar al familiei

acestuia va proveni din activități neproductive și doar o mică parte din activitățile direct productive. Cum

noţiunea de ţăran evoluează şi ea la nivel european, mulţi agricultori europeni renunţă la titulatura de

agricultor pentru a reveni la cea de ţăran (paysan în Franţa; bauer în Germania). Această revenire este

stimulată consistent din punct de vedere financiar pentru agricultorii care desfăşoară, pe lângă munca

din fermă, şi activităţi nonagricole în slujba comunităţii rurale.



15. Organizarea juridică a fermei ţăraneşti familiale in cadrul notiunii de agricultor activ;

Conceptul de fermă familială: Mare parte din fermele familiale europene sunt construite juridic în jurul

unei familii în care muncesc două persoane: soţul şi/sau soţia pe forme juridice simplificate.

16. Întabularea fermei ţărăneşti prin programe nationale de cadastru;

În contextul actual, două oportunități nu trebuiesc scăpate: programul pilot de întăbulare al Ministerului

Agriculturii și inițiativele individuale ale diferitor primării.

17. Deschiderea recentă a BOR pentru sectorul de agricultură ecologică;

Dacă în istoria B.O.R. nu a existat o viziune care să includă intervenția bisericii în sectorul educațional

agronomic, o schimbare radicală este pe cale să se producă în ultima vreme  vis a vis de intentia de

certificare ecologică a patrimonului funciar (terenuri agricole, pășuni și păduri) de la 500 de mânăstiri.

18. Reconsiderarea rolului femeii ca sef de exploatatie

Prin  natura  ei  femeia  este  coneputa  sa  desfasoare  in  ferma anumite  activitati  cu  valoare  adaugata

ridicata.Este  vorba  de  activitatea  de  procesare,  agroturism,  agropedagogie,  contabilitatea  fermei  și

vânzare, activități mai apropiate de structura mentală și fizică a femeii și care, de regulă, au o legătura

mai apropiată cu banul. Este o mare oportunitate pentru o familie de țărani faptul că, dintre produsele

agroalimentare  rezultate  dintr-o  fermă,  cele  produse  de  femeie  au  în  sfârșit  mare  căutare  pe  piața

ecologică (dulcețuri,  preparate din carne,  murături,  prăjituri  etc.).  Prin excelență,  piețele  locale din

țările occidentale și din Romania oferă preponderent produse procesate, realizate de femei și mai puțin

de  bărbați.  Vorbim  de  produse  procesate  agroalimentare  care  presupun  multă  răbdare  în  actul  de

procesare și vânzare, calitate specifică de regulă femeilor. Prin natura sa umană, femeia a fost concepută

cu o gândire pe termen mediu și lung - atribute esențiale pentru salvarea fermei țărănești de la dispariție,

atribut nespecific barbaților din păcate.

19. Instalarea de neorurali în ferme familiale;

În ultimii ani, familii de tineri, majoritatea intelectuali, părăsesc orașele pentru a se instala în mediul

rural. Dacă, până acum, fenomenul se limita la achiziția unei case de vacanță în zonele montane, în

ultima vreme, din ce în ce mai mulți tineri se instalează ca țărani, aducând un suflu nou mediului rural. 

20. Întoarcerea emigranților români din țările europene;

La prima vedere, ar părea hazardată ideea că marasmul economic actual european poate oferi soluții

pentru mediul rural din Romania. Din cauza crizei economice cunoscute de Italia și Spania în special,

milioane de tineri emigranți din România, bună parte dintre ei copii de țărani, au început să se întoarcă



acasă. Pentru mediul rural din România, aceasta criză economică constituie o șansă istorică, putând să

genereze renașterea satului și a agriculturii familiale.

21. Alternativele energetice;

Criza  energetică  actuală  a  combustibililor  fosili  obligă  societatea  să  găsească  extrem  de  rapid

alternative energetice regenerabile.  Agricultorul român are o șansă istorică de a converti  în energie

verde  suprafete de teren importante ca și sursă complementară de venit.  Potențialul pedoclimatic îi

permite temporar Romaniei să satisfacă fără probleme cele doua mari provocari ale omenirii legate de

alimentație și energie. În acest context, țăranul român proprietar al unui patrimoniu funciar însemnat

poate  trece  în  conversie  energetică anumite  suprafețe  de teren  degradate  (terenuri  poluate;  terenuri

sărăturate etc...) pentru producția de biomasa silvică sau agricolă.

22. Cercetarea și inovarea  în sectorul agricol se regăsesc ca priorități strategice în viitoarea PAC.

23. Creşterea continuă a cererii de alimente de calitate pe piaţa (tradiţionale; montane; ecologice; etice

si locale)

24. Noi oportunități de finanțare  a unei agriculturii a cunoasterii in cadrul PNDR

-Transferul de cunostiinte;

- Servicii de consiliere:

- Servicii de cercetare;

- Cooperare; 

25. Crearea de Grupuri Operationale (GO) in domeniul formarii profesionale inovative

26. Concentrarea resuselor pilonului 2 pe programul tineri agricultori

- un numar ridicat de tineri agricultori va solicita oferte de formare profesionala

27.Oportunitatea  oferita  Federatiilor  Nationale  de  Producatori  de  a  dezvolta  servicii  de  formare

profesionala acreditate

28. Oportunitati de acces multiple la programe de formare profesionala pe Programele Operationale

(POS DRU; PO DCA; POS Mediu)

29. Creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor serviciilor de mediu prin aplicarea Masuri 214

agromediu



- usurinta accesarii de programe inovative (PEI) datorita exeprientei de mediu dobandite anterior

30. Apariția de noi tehnologii informationale (TIC)

- posibilitatea organizarii actiunilor de formare profesionala la distanta

31. Existenta departamentelor de cercetare ale universităților de științe agricole și economice  pentru

aproape toate domeniile de specializare în cercetare agricolă.

32. Existenta Grupurilor de Actiune Locala (GAL)

- faciliteaza schimbul de informatii inovative si performante

- incurajeaza cooperarea interregionala si transnationala

- faciliteaza schimbul de bune practici inovative internationale.

33. Creșterea cererii pe piața muncii de personal agricol specializat la nivel mediu

34. Capacitatea de absorbție a pieței comune pentru produsele agro-alimentare de nișă

- Strategia Naţională de Export a României sugerează că piaţa de produse ecologice creşte cu 20% în 

fiecare an.

- În România, consumul de produse ecologice este redus comparativ cu alte state europene, situându-se 

la valoarea de de 1% raportat la consumul total de produse, în timp ce media în Europa este de 3-5%.8.

35. Posibilitatea finantarii unor domenii strategice prin intermediul subprogramelor tematice:

- tineri agricultori;

-zona montana;

36. Promovarea brandurilor locale pentru produsele de calitate

37. Posibilitatea reabilitării sistemelor de irigații la scara locala

- utilizarea unor tehnologii noi inovative în domeniu;

-  utilizarea unor tehnici economice de gestiune a apei;

38. Susținerea dezvoltării reţelelor locale de comercializare și a lanțurilor alimentare scurte.

- creșterea numărului de rețele inovative de comercializare între producători și consumatori;

- crearea de interferente intre spațiul rural si spațiul urban;

39.  Posibilitatea  finantarii instrumentelor  de  gestionare  a  riscurilor  în  agricultură  (asigurarea



culturilor, a animalelor și a plantelor, înființarea fondurilor mutuale, stabilizarea veniturilor)

40. Posibilitatea interconectarii retelelor rurale inovative (RNDR; Reteaua Nationala PEI; Reteaua

Nationala de agricultura ecologica si produse traditionale) cu retele europene

41. Noua viziune integrata a masurilor agricole si silvice in cadrul noii PAC

-  in ceea ce priveste integrarea notiunilor de practici benefice pentru mediu si clima;

-  ameliorarea rezilienței  și  a valorii  ecologice a ecosistemelor forestiere prin certificarea padurilor

ecologice;

- stimularea dezvoltarii de sisteme agrosilvice si silvopastorale;

- stimularea conceptului de înaltă valoare naturala a agroecosistemelor si silvoecosistemului;

- stimularea sistemelor de silvomediu (biodiversitate; agrobiodiveristate;

- gestiunea padurilor partajata intre stat si comunitati locale;

42. Consolidarea masurilor financiare de împădurire in sisteme agrosilvice

43.  Noile  masuri  obligatorii  prietenoase  cu  mediul  (inverzirea;  masurile  agroecologice:agricultura

ecologica;  agromediu;  proiecte  inovative  de mediu/PEI;  masurile  silvice:padure ecologica;  sisteme

agrosilvice)

-  posibilitatea  conversiei  suprafetelor  aferente  acestor  masuri  la  sisteme  de  agricultura  de  calitate

(agricultura ecologica;produse traditionale; montane; locale; etice)

44. Evolutia politicilor europene (mediu si agricole) inspre sisteme economice cu emisii scazute in

GES.

45. Usurinta transferului de know how in domeniul energiilor regenerabile

46. Implicarea comunităţilor locale, in actiunile de gestiune colectiva (stat/privat) a resurelor de mediu

47. Oferta variata de oportunitati de formare profesionala in cadrul programelor operationale

48. Orientarea inspre agroturism a anumitor miniregiuni rurale

49. Oportunitatile de finantare pentru serviciile nonagricole

50. Atractivitate sporita a mediului rural pentru neorurali ce investesc sau se muta in acest mediu



51. Oportunitatea finantarilor prin programul LEADER care sa permita o reconectare a spatiului 

urban la cel rural

- cooperare de proximitate intre grupuri de consumatori si agricultori pentru cumparare de alimente 

direct de la sursa;

52. Oportunitatea cultivarii de proteina vegetala (soia) ecologica pe suprafetele de interes ecologic 

afecerente masurii de inverzire din pilonul 1

53. Oportunitatea transformarii programului “Lapte în şcoli” in “Lapte romanesc de calitate in scoli” 

respectiv a programului „Fructe în şcoli” in “Fructe romaesti de calitate in scoli”

Riscuri si   AMENINŢĂRI:

1. Continuarea fenomenul de migratie si emigrare în spațiul rural;

Satul românesc cunoaşte, după anii 1990, un fenomen accentuat de exod rural, datorat plecării tinerilor

la muncă în in oras si străinatate (cea mai mare parte în Spania şi Italia). Un astfel de fenomen social îşi

pune o puternică amprentă asupra satului românesc. 

2. Consumatori ignoranţi si indiferenti fata de produsele agroalimentare romanesti;

Un pas major pe care trebuie să-l facă şi consumatorul român, în interesul sănătăţii sale, este să evoluze

de  la  un comportament  ignorant  la  un comportament  responsabil.Un consumator  român care nu îşi

cunoaşte şi respectă identitatea proprie este la fel  responsabil  de soarta agriculturii  româneşti  ca şi

agricultorul român incapabil de răspunsuri mai bune pentru piaţa românească.

3. Efectele negative ale subventiei asupra restructurarii sectorului agricol;

Dacă cei doi piloni de asistenţă socială (subvenţia şi pensia) ai ţăranului român, care crează astăzi un

echilibru financiar fragil,  dispar  sau vor fi  perturbati ne vom regăsi în  faţa unui  abandon tragic al

spaţiului rural românesc.  Se stie ca prin esenta ei, subventia nu are un rol structurant pe termen lung

asupra fermei agricole ci un efect mai degraba anesteziant pe termen scurt.

4. Rolul educațional limitat al B.O.R. ;

Fără o reformă radicală a funcţiilor bisericii, în care, pe lângă funcţia religioasă, să apară o funcţie

socio-educațională bine articulată  in problematica mediului rural, bisericile din România se pregătesc

încet pentru statutul de muzee in urmatorii 40 de ani la fel ca în cazurile multor biserici din țările vest



europene. 

5. Miza mondială energetică şi alimentară;

Se ştie foarte bine că pământul actual nu ne este suficient nici  măcar astăzi,  darămite mâine, să ne

producem în acelaşi timp alimente şi energie.

6. Ultracatolicismul responsabililor A.N.S.V.S.A.;

Inchiderea uneori fara discernamant de  abatoare,  măcelării,  fabrici  de lapte autohtone,  pe motiv de

nerespectare  a  „legislaţiei  sanitar  veterinare”  lasa  un  sector  agricol  in  aval  pe  mana  sectorului

multinational cu toate consecintele cunoscute.

7. Biopirateria sectorului agricol românesc;

Potențialul de biodiversitate existent astăzi pe pământ este vânat cu asiduitate de trei industrii din sfera

agricolă: idustria semințelor, industria farmaceutică, respectiv industria cosmeticelor ecologice. Această

piață  a  biodiversității  constituie  o  țintă  predilectă  pentru  acesti  trei  jucatori,  în  ceea  ce  privește

acapararea materiei prime, protecția juridică a acesteia și împărțirea pieții. Căutarea unei poziții de

monopol este crezul cel mai important în strategiile comerciale. Noțiunea de biopiraterie, folosită astăzi

în lucrările științifice, presupune, după Guy Kastler, “o utilizare ilegală a unor organisme vii sau a unor

cunoștiințe tradiționale ale unor popoare autohtone, fără acordul popoarelor sau statelor deținătoare”.

Mecanismul cel mai folosit de acaparare și protectie juridică este brevetul.

8. Cumpărarea pământului de către străini;

Dezamorsarea acestei bombe cu ceas se poate face simplu, printr-un act normativ care să armonizeze

legislația Romaniei la cea a Ungariei, Letoniei, Spaniei, Poloniei prin protejarea agricultorilor romani.

9. Presiunea orașelor asupra fondului funciar limitrof;

O mare presiune asupra activităților agricole din zonele periurbane este exercitată de către orașe, prin

extindere. Astfel,  presiunea asupra prețului pământului în zonele periurbane devine insuportabilă din

punct de vedere financiar pentru  agricultori.  Mulți dintre acestia își încetează activitatea agricolă din

cauza faptului ca nu mai pot să-și dezvolte ferma.

10. Migrarea în afara zonelor rurale (orase si strainatate) a populaţiei tinere şi calificate în domeniul

agricol;

11. Tendinta descrescătoare al numărului de cercetători tineri și a centrelor de cercetare;



12.  Lipsa competentei  profesionale ale  ofertantilor  de formare profesionala pe noile  provocari  ale

PAC:

- lipsa de personal calificat pe noile provocari de mediu (PEI);

- lipsa de personal calificat pe noile provocari de calitate (Produse traditionale; etice; locale; ecologice;

montane);

- lipsa de personal calificat pe noile provocari de mediu si energie verde;

-  lipsa de personal calificat pe noile provocari legate de multifunctionalitatea fermei;

13. Retrocedarea terenurilor agricole utilizate de unităţile de cercetare;

14. Neprimenirea personalului de cercetare ASAS cu tineri cercetatori;

15. Efectele negative ale schimbărilor climatice.:

- În România seceta pedologica se manifestă pe circa 7,1 milioane ha;

16. Scăderea şi îmbătrânirea populaţiei rurale  

- Intre 2002 și 2011, populația zonele rurale a scăzut cu 12.25%; 

- În 2010, peste 61% din fermele agricole fără personalitate juridică aveau proprietari cu vârste de peste

55 ani;

17. Introducerea conditionalitatilor sanitar veterinare referitoare la laptele neconform

18. Presiunea orașelor asupra fondului funciar limitrof;

19. Eliminarea cotei de lapte in anii care vin;

20. Trend descendent al suprafețelor ocupate cu culturi permanente (livezi si vii);

21. Tendința de abandon agricol;

22. Reducerea potențialului de apă dulce disponibilă si presinile unor multinationale asupra resursei;

23. Creșterea suprafeței de paduri afectate de taieri legale si ilegale;

24. Concurența neloiala a produselor importate;



25.  O  legislatie  romaneasca  impotriva  sectorului  de  agricultura  ecologica  in  ceea  ce  priveste

posibilitatea cultivarii de OMG in arii protejate;

26.  Lobyul  industriei  agroalimentare  asupra  legislatiei  specifice  produselor  traditionale  in  sensul

creerii de brese de exploatat in sens industrial;

27.  Lobyul  exploatantilor  de  taieri  de  lemn  (legali  si  ilegali)  asupra  legislatiei  silvice  in  sensul

interzicerii accesului animalelor in padure;

- se elimina astfel martorii oculari in cazul defrisarilor ilegale de padure si nu numai;

28. Finanțarea insuficientă a angajamentelor privind bunăstarea animalelor:

-  creşterea  numărului  de  neconformităţi  legate  de  respectarea  standardelor  minime  de  bunăstare  a

animalelor - siguranţa alimentara limitata;

29. Confiscarea resurselor de apa si de pasuni din zona montana de catre industria verde (fotovoltaica;

hidro):

 - afectarea iremediabila sectorului zootehnic in zonele de munte datorita investitiilor in energie verde

hidraulica prin canalizarea apei catre baraje;

-  afecterea  iremediabila  a  sectorului  de  crestere  a  caprelor  pe  pasunile  in  care  se  fac  investitii  in

domeniul fotovoltaic;

30. Masuri insuficiente de aparare a padurilor de acţiunea negativă a unor factori biotici şi abiotici;  

31. Schimbari climatice accentuate in Romania fata de alte tari europene  (secetă, valuri de căldură,

inundații);

32. Pierderea traditiilor si identitatii rurale;

33. Inchiderea unui numar mare de scoli in mediul rural;

34. Incapacitatea de formare a unor parteneriate locale puternice in cadrul LEADER;

35. Neconcordanta între prioritățile de dezvoltare ale comunității și obiectivele  strategiilor  G.A.L.;



1.1.2. ANALIZA  SWOT  pe cele 6 prioritati ale R.E.

Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cuno  ș  tin  ț  e   ș  i a inovării în agricultură, în silvicultură   ș  i în

zonele rurale

PUNCTE TARI:

1. Potential pedoclimatic ridicat

- Romania are o SAU de 13.3 milioane ha, aproximativ 55.8% din teritoriul tării si 6 % din SAU a UE-27

precum și 6.8 milioane ha de pădure, reprezentând 28.3% din suprafața totală a țării.

2.Interesul crescut al universitatilor de profil de pozitionare pe acest segment de formare profesionala



- numarul crescut de acreditari de formare profesionala la nivelul universitatilor

- numarul crescut de proiecte de finantare pentru practica in ferme

3. Capitalul social deținut de agricultori

- existenta unui capital social de cunoștințe tradiționale și legături sociale usor de convertit in programe

de formare profesionala

4. Numărul mare de tineri foști emigranți ce solicita formare profesionala

-  cerere mare de formare profesionala solicitate de catre tineri  ce au muuncit  in sectorul agricol in

strainatate

5. Procent ridicat de ferme de peste 100 ha competitive economic ce nu au nevoie urgenta de formare

- conform RGA 2010, aproximativ 48 % din SAU este utilizată de către exploatații ce au suprafața de

peste 100 ha.

6. Dinamica sectorului de cercetare – dezvoltate din universitati

- Dinamica mare in  ultimii 7 ani a proiectelor de cercetare atrase de  universitățile de ştiințe agricole,

biologice și de industrie alimentară.

7. Capitalul social dobandit in urma transhumantei de oierii romani usor convertibil in produse de

calitae

PUNCTE SLABE:

1. Sistemul de cercetare dezvoltare prezinta o piramida rasturnata a varstelor cercetatorilor

2. Sistemul de cercetare ASAS este neadaptat cerintelor pietei

- inexistenta unor raporturi contractualizate intre ASAS si federatiile nationale sectoriale de producatori

- sistemul de cercetare nu raspunde unei comenzi sociale din partea agricultorilor

- sistem de cercetare subfinantat

- gestiune indoilnica a resurselor pe adevaratele prioritati de cecetare cerute de catre agricultori

3. Restructurarea  profilului liceelor si inchiderea liceelor cu cu profil agricol

-  O serie de școli cu profil agricol s-au închis iar numărul celor ramase s-a micsorat continuu.

-  În anul 1997 au fost 238 licee agricole si au scazut la un nr de 44 in 2011.

-  In silvicultura în anul 1997 existau 33 de licee, iar in 2010 au mai ramas 10.



-  In zona montana, exploataţiile nu au beneficiat şi nu beneficiază de un sistem de instruire profesională

agricolă adaptat specificităţii montane.

4. Impactul limitat al politicilor de stimulare a asocierii în agricultură

- Număr redus al asociaţiilor din agricultură, în special pentru valorificarea producției obținute. 

-  Atractivitatea scazută a masurii 142 – grupuri de producatori – din cadrul PNDR 2007-20012 a fost

determinata degradul de încredere scăzut între agricultori (capital social mic), fiscalizare, lipsa unor

competențe antreprenoriale.

- In cadrul măsurii 142 au fost contractate pâna in 2013 47 de proiecte de grupuri de producatori.

5.Absenta unui sistem propriu de formare profesionala agricola la nivelul federatiilor nationale de

producatori

- locul ocupat de camerele agricole in sistemul de formare profesionla din tarile uropene nu afost suplinit

de

catre federatiile de agricultori

6. Absenta unui sistem propriu de informare profesionala agricola la nivelul federatiilor nationale de

producatori

- Lipsa unui sistem propriu de informare;

7.Numarul redus de absolventi din unitati de nivel mediu agricol (licee si scoli profesionale)

- un număr scăzut de fermieri cu studii de specialitate;

- ponderea sefilor de ferme având nivel de instruire de bază sau  completă a scăzut de la 4.6% în anul

2007 la 2,5%  în anul 2010 (INS), în comparație cu 20% media UE27.

8. Sistem public de consultanţă neadaptat cerinţele pieţei

- sistemul nu raspunde unei comenzi sociale organizate din partea federatiilor nationale de producatori

- oferta de formare profesionala este arbitrara in functie de calificarile profesionale ale personalului

-  sistemul  de consultanta  este  factor  decident  in  oferta  de  consultanta  si  nu  executiv  in  subordinea

organizatiilor nationale de producatori

- nivelul de calificare profesionala inadaptat cerintelor pietei

- perceptie negativa in randul agricultorilor datorita implicarii in zona politica

-  Numar total  (850 persoane)  insuficient  pentru cei  1080 000 de beneficiari  APIA si   pentru restul

agricultorilor dinafara sistemului de subventii.



9. Varsta ridicata agricultorilor

- lipsa unei motivatii pentru formare profesionala din partea agricultorilor in varsta

- dificultatile de formare profesionala agricultorilor varstnici

-inexistenta unor conditionari de formare profesionala pentru agricultorii varstnici

- existenta unor conditionari de formare profesionala limitate la beneficiarii Masurilor 112 si M 141

9. Numărul mare de exploatații agricole de mici dimensiuni.

- fermele mici sub 5 ha, reprezentau, în 2010, aproximativ 93% din total;

-  fermele mici lucrau 29,7% din suprafaţa agricolă utilizată in 2010

10. Grad scăzut de conştientizare a fermierilor privind importanţa formarii profesionale

11. Lipsa  transferului cunostiintelor din sectorul de cercetare la nivelul agricultorilor 

12. Oferta de formare profesionala inadaptata a operatorilor privati

- Programe de formare continua  reduse si inadaptate pentru agricultori

-personal propriu de regula fara competente de formare profesionala

- personl calificat provenit din exteriorul institutiilor

- strucuri oportuniste aparute pe piata doar dupa aparitia oportunitatilor de finantare

OPORTUNITĂŢI:

1. Cercetarea și inovarea  în sectorul agricol se regăsesc ca priorități strategice în viitoarea PAC.

2. Creşterea continuă a cererii de alimente de calitate pe piaţa

- aparitia de noi provocari de formare profesionala

3. Noi oportunități de finanțare in cadrul PNDR

-Transferul de cunostiinte

- Servicii de consiliere

- Servicii de cercetare 

4. Crearea de Grupuri Operationale (GO) in domeniul formarii profesionale inovative

5. Concentrarea resuselor pilonului 2 pe programul tineri agricultori



- un numar ridicat de tineri agricultori va solicita oferte de formare profesionala

6.  Oportunitatea  oferita  Federatiilor  Nationale  de  Producatori  de  a  dezvolta  servicii  de  formare

profesionala acreditate

6.  Oportunitati de acces  multiple la programe de  formare profesionala pe Programele Operationale

(POS DRU; PO DCA; POS Mediu)

7. Creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor serviciilor de mediu  prin aplicarea Masuri 214

agromediu

- usurinta accesarii de programe inovative (PEI) datorita exeprientei de mediu dobandite anterior

9. Apariția de noi tehnologii informationale (TIC)

- posibilitatea organizarii actiunilor de formare profesionala la distanta

10. Rolul tot mai mare pe care-l capătă transferul de cunostinte  in agricultura bazată pe cunoaștere

propusa de noua PAC

11. Existenta departamentelor de cercetare ale universităților de științe agricole și economice  pentru

aproape toate domeniile de specializare în cercetare agricolă.

12. Existenta Grupurilor de Actiune Locala (GAL)

- faciliteaza schimbul de informatii inovative si performante

- incurajeaza cooperarea interregionala si transnationala

- faciliteaza schimbul de bune practici inovative internationale.

13. Creșterea cererii pe piața muncii de personal agricol specializat la nivel mediu

Riscuri si amenintari  :

1. Migrarea în afara zonelor rurale (orase si strainatate) a populaţiei tinere şi calificate în domeniul

agricol.

2.  Trend descrescător  al  numărului  de  cercetători  și  al  centrelor  de  cercetare  pe  fondul  lipsei  de



atractivitate a sectorului, a condițiilor demotivante de salarizare.

3. Lipsa competentei profesionale ale ofertantilor de formare profesionala pe noile provocari ale PAC

- lipsa de personal calificat pe noile provocari de mediu (PEI)

- lipsa de personal calificat pe noile provocari de calitate (Produse traditionale; etice; locale; ecologice;

montane)

- lipsa de personal calificat pe noile provocari de mediu si energie verde

-  lipsa de personal calificat pe noile provocari legate de multifunctionalitatea fermei

4.Retrocedarea terenurilor agricole utilizate de unităţile de cercetare.

5. Neprimenirea personalului de cercetare cu tineri cercetatori

Prioritatea  2.  Cre  ș  terea  competitivită  ț  ii  tuturor  tipurilor  de  agricultură    ș  i  cre  ș  terea  viabilită  ț  ii

exploata  ț  iilor

PUNCTE TARI  :

1. Suprafața agricolă și forestieră importanta

-  România are o SAU de 13.3 milioane ha, aproximativ 55.8% din teritoriul tării și 6 % din SAU a UE-

27, precum și 6.8 milioane ha de pădure, reprezentând 28.3% din suprafața totală a țării.

2. Numărul ridicat al fermelor familiale țărănești;

- posibilitati teritoriale echilibrate de reconversie a acestor ferme in ferme familiale cu caracter 

comercial

3. Gradul redus de poluare in fermele taranesti



- Potential deosebit de conversie la sisteme agricole de calitate (ecologice; montane; traditionale; etice; 

locale)a 6 milioane de ha situate in zona montana si colinara pe care se practica astazi o agricultura cu 

nivel redus de inputuri

- În perioada 2007-2012, suprafața cultivată în sistem ecologic a înregistrat un ritm mediu ponderat de 

creştere anuală de 20 % ajungând la 300000 ha, 225.% din totalul SAU a României

4. Capitalul social deținut (cunoștințe tradiționale și legături sociale) in fermele taranesti

-potential ridicat de conversie inspre sisteme de calitate (ecologice; montane; traditionale; etice; locale)

5. Patrimoniul de soiuri, rase și populații locale rezistente la boli și dăunători;

- Potential deosebit de conversie la agricultura ecologica si siteme agricole de calitate (ecologice; 

montane; traditionale; etice; locale)

6. Patrimoniul arhitectonic tradițional al fermei țărănești;

- potential mare de conversie a fermelor la activitati de agroturism si agropedagogie;

7. Nivelul ridicat de fertilitate a pământului;

8.  Numărul mare de tineri foști emigranți;

9.  Producția de alimente gustoase și sănătoase;

10. Durabilitatea socială a fermei țărănești;

11. Diversitatea produselor gastronomice;

12. Diversitatea peisajelor;

13. Existenta sistemelor neformalizate de vânzare la domiciliu;

14. Pacea socială;

15. Demografia mai ridicată decât în mediul urban;

16. Procent mare din SAU (48%) este utilizată de către exploataţiile mari.

- În anul 2010, fermele mari comerciale de peste 100 ha dețineau 6.5. milioane ha.



17. Patrimoniu genetic autohton ridicat.

- În România au fost identificate 3795 de specii și subspecii de plante, dintre care 623 specii cultivate și 

3136 specii spontane și 601 de specii de vertebrate.

18.Potential ridicat de produse de calitate (tradiţionale) atestate

-Dinamica înregistrării a fost de 1034 produse în anul 2011;

- În 2012 existau 4180 de produse tradiționale înregistrate;

19. Număr de unități de procesare modernizate și aduse la nivelul standardelor europene în creștere.

20. Administrarea pădurilor din fondul forestier national (FFN) se realizează pe baza de 

amenajamente silvice.

- În conformitate cu prevederile legislației silvice în vigoare administrarea FFN, indiferent de natura 

proprietății, trebuie să se realizeze prin ocoale silvice și în baza amenajamentelor silvice.

PUNCTE SLABE:

1. O agricultura catre productie de materie prima

- În proporție de circa 70% se exportă încă producţie neprelucrată sau prelucrată primar (animale vii, 

cereale, oleaginose, tutun, grăsimi şi uleiuri vegetale)

2.O agricultura disproportionata pe sectorul de marime medie fata de de sectorul de ferme mici sau 

ferme mari

3. Scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor.

4. Neimpartirea riscului de piata de o maniera corecta intre marii si micii operatori in defavoarea celor

din urma

5. Buget insuficient pentru marketing

6. Grad redus de calificare profesionala

7. Lipsa de investitii pe termen lung in fermele mici si medii



8. Numar mare de agricultori proprietari de fapt si nu de drept

9. Moral scazut al agrcicultorilor in raport cu alte categorii socioprofesionale

10. Numar redus de beneficiari ai masurilor de investii in actualul PNDR

11.Raportul de forte inegal intre agricultorii ce produc alimente si agricultorii ce produc 

agrocarburanti

12. Concurenta neloiala din parte produselor straine puternic subventionate

13. Lipsa controlului verigii finale a;lantului alimentar de catre agricultori

14. Controlul actului verigilor de procesare si vanzare de catre multinationale

15. Lipsa sistem propriu de creditare si garantare

16. Lipsa unui sistem de comasare a pământului

- Suprafața medie a parcelei este de 0.45 ha, iar un fermier deține în medie 4.8 parcele.

-  În 2010 suprafața medie a unei exploatații agricole a fost de 3.45 ha.

17. Productivitatea agricolă scăzută

18. O pondere importantă a SAU este utilizată de exploataţii de subzistenţă şi semi-subzistenţă.

- În anul 2010, exploatațiile agricole ce dețineau sub 5 ha reprezentau 93% din totalul exploatațiilor 

agricole și lucrau 29,7% din suprafaţa agricolă utilizată.

19. Infrastructură agricolă inadecvată

- investitii precare in ferme

- investititii cvasi inexistente in procesarea din ferme

- investititii cvasi inexistente in vanzarea din ferme

-  structuri de irigaţii ineficiente nefunctionale si insuficiente

- -  în special în fermele mici dotarea unui agricultor român este, în medie, de circa 25–26 de ori mai 

mică (9000–9200 € imobilizări corporale în UE 15; 350 € în România).



20. Mana de lucru  in exces  în fermele de semisubzistenta si subzistență

- În 2011, în Romania, forța de muncă ocupată în agricultură, silvicultură și pescuit era de 28,6% din 

totalul forței de munca.

21.  Numar mic de ferme intabulate (case si terenuri)

- peste 50% din terenul agricol nu este înscris în cartea funciară

22. Piramida varstelor este inversata

23. Lipsa de atractivitate a sectorului bancar pentru finanțarea  sectorului agricol.

24. Lipsa de atractivitate a masurilor de finantare ce stimuleaza asocierea agricultorilor

25. Nivel scăzut al educației și formării profesionale de bază si permanente a sefilor de ferme 

- Ponderea capilor de exploatație având un nivel de instruire de bază sau completă a scăzut de la 4.6% în

anul 2007 la 2,5%  în anul 2010, în comparație cu 20% media UE27

26. Numar ridicat de ferme agricole fără personalitate juridică

- 99.2% din numarul total al exploatațiilor agricole.

27. Infrastrctura rutiera agricola si silvica slab dezvoltata

Densitatea medie a drumurilor forestiere din FFN, de 6,3 m / ha, este cu mult sub nivelul altor ţări 

europene care au topografie similară (Austria 36 m / ha, Elveţia 40 m / ha şi Franţa 26 m/ha).

28. O agricultura societara si nu familiala ca in tarile dezvoltate europene

29.Servicii publice nerecompensate de catre societate

30. Numar mare de unitati agroalimentare cu capacitati mari aprobate pe fonduri europene care nu 

dispun de materie prima

- gestiune impardonabila de bani europeni datorate unei viziuni gresite care nu a legat detinatorii 

materiei prime de detinatorii unitatilor de procesare

31 Riscul unor conflice inerente intre productia de alimente si productia de agrocarburanti

32. Riscul unor conflicte inerente intre productia de alimente de calitate si productia de alimente 



biotehnologice

33. Subfinantarea Bancii de Gene (Suceava) pentru conservare resurse genetice autohtone

- Lipsa unei politici reale de gestiune resurse genetice locale din motive financiare

- Lipsa unei retele nationale de banci de conservare gene in situ

34. Lipsa retea nationala de conservare resurse genetice autohtone in ferme (in vivo)

-Capitalul social si cunostintele sociale legate de fiecare soi nu pot evolua si nu pot fi conservate in timp

35. Diminuarea septelului national de animale.

- In perioada 2005-2012, numarul total al bovinelor a scazut cu aproximativ 30%

- In perioada 2005-2012 numarul total al porcinelor a scazut cu 18%.

36.Lipsa amenajamentelor silvice pe o suprafata de 800.000 ha

OPORTUNITATI

1. Capacitatea de absorbție a pieței comune pentru produsele agro-alimentare de nișă

- Strategia Naţională de Export a României sugerează că piaţa de produse ecologice creşte cu 20% în 

fiecare an.

2. Existența programelor de finanțare europene pentru introducerea inovării  

-  aducerea sectorului agricol neperformant la potenţialul real

3. Promovarea diversificării activităţilor din fermele agricole si din zonele rurale

4. Existența programelor de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor fermierilor

5. Rolul tot mai mare pe care-l capătă transferul de cunostiinte în cadrul Noii Politici Agricole6. 

Potențialul ridicat al pieței interne pentru produse de calitate (tradiţionale; montane; ecologice; etice 

si locale)

-În România, consumul de produse ecologice este redus comparativ cu alte state europene, situându-se la

valoarea de de 1% raportat la consumul total de produse, în timp ce media în Europa este de 3-5%.8. 

Posibilitatea finantarii unor domenii strategice prin intermediul subprogramelor tematice.

9. Promovarea brandurilor locale pentru produsele de calitate



10. Creşterea cererii de produse de calitate din zonele montane

11. Posibilitea reabilitării sistemelor de irigații la scara locala

- utilizarea unor tehnologii noi inovative în domeniu

-  utilizarea unor tehnici economice de gestiune a apei

AMENINTARI

1. Efectele negative ale schimbărilor climatice.

- În România seceta se manifestă pe circa 7,1 milioane ha.

2. Scăderea şi îmbătrânirea populaţiei rurale.  

-  Conform recensămintelor realizate în 2002  și  2011, în acest interval populația din zonele rurale a

scăzut cu 12.25%. 

- În 2010, peste 61% din exploatațiile agricole fără personalitate juridică aveau proprietari cu vârste de

peste 55 ani.

3. Introducerea conditionalitatilor sanitar veterinare referitoare la laptele neconform

4.  Cumpararea pamantului  cel  mai fertil  de catre agricultorii  straini5.  Presiunea orașelor  asupra

fondului funciar limitrof;

6. Adâncirea crizei economico financiare.

7. Efectele negative ale subventiei asupra restructurarii sectorului agricole

8. Eliminarea cotei de lapte.

9. Biopirateria sectorului agricol românesc;

10. Ultracatolicismul responsabililor A.N.S.V.S.A.;

11. Miza mondială energetică şi alimentară;



12. Fenomenul de emigrare si imigrare din spațiul rural;

13. Trend descendent al suprafețelor ocupate cu culturi permanente (livezi si vii)

14. Tendința de abandon agricol.

15. Consumatori indiferenti si ignoranţi

16..  Reducerea  potențialului  de  apă  dulce  disponibilă  si  presinile  unor  multinatopnale  asupra

resurse17. Presiunile multinationalelor energetice verzi asupra pasunilor si padurilor

- afectarea iremediabila sectorului zootehnic in zonele de munte datorita investiliilor in energie verde

hidraulica prin canalizarea apei catre baraje

- afecterea iremediabila a sectorului de crestere acaprelor pe pasunile in care se fac investitii in domeniul

fotovoltaic

18. Creșterea suprafeței de paduri afectate de taieri legale si ilegale.

19. Concurența neloiala a produselor importate



Prioritatea 3: Promovarea organizării lan  ț  ului alimentar   ș  i nealimentar   ș  i a gestionării riscurilor în

agricultură si silvicultură 

PUNCTE TARI:

1. Existenţa unei game variate de produse tradiţionale de calitate, alimentare atestate

2. Sistem de gesiune performant al tratamentelor silvice integrate

 -realizarea unei structuri pe specii echilibrate  și care promovează utilizarea proveniențelor de specii

forestiere locale bine adaptate condițiilor de mediu. 

 95% din suprafața pădurilor sunt gospodărite în regimul codru și doar 5% în regim de crâng (salcâm și

salcie). Tratamentele cu regenerare naturală sunt prioritare, acestea fiind aplicate, anual, pe cca. 94 %

din suprafaţă.  Tăierile rase reprezintă cca 6% din totalul tratamentelor aplicate în cadrul regimului

codru.  

3. Patrimoniu gastronomic si de sanatate ridicat in fermele taranesti

4. Experiență în gestionarea riscurilor asociate condițiilor de mediu nefavorabile

 -utilizarea de rase si populatii locale rezistente la factori de stres (seceta; frig, boli, daunatori, buruieni)

5. Existența unei cereri crescande pentru produse de calitate6. Cresterea numarului de initiative locale

de comercializare de produse de calitate in circuite scurte

7.  Cresterea  semnificativa  a  numarului  de  initiative  inovatoare  de  mediu  in  fermele  ce  practica

agricultura ecologica

8. Capitalul social de cunostinte detinut de fermele ecologice in ceea ce priveste multifunctionalitatea

fermei agricole; sistemele policulturale (agrosilvice; silvopastorale;zoopomicole etc); circuite scuite de

comercializare;

9. Cresterea numarului de ferme ce produc energie verde in ferma

10. Trend ascendent în sectorul zootehnic în ceea ce priveste numarul fermelor care se aplică măsuri

superioare faţă de standardele obligatorii



- îmbunătăţirea nivelului de bunăstare a  animalelor

- creşterea calităţii produselor, a productivităţii şi a securităţii alimentelor si a siguranţei consumatorilor

11. Existenta practicilor agricole tradiţionale extensive pe suprafete semnificative,usor convertibile in

productia de alimente de calitate (ecologice, montane, etc...)

- 950 000 ha  incluse in Masura 214 Agromediu :P2/ Practici agricole tradiţionale

PUNCTE SLABE: 

1. Furnizare de alimente standardizate tutistilor in pensiuni agroturistice si in tursismul rural

2. Inexistenta unui sprijin national sau judetean pentru organizare lanturi scurte de comercializare

pentru produse de calitate provenite din fermele taranesti

3.  Acces  limitat  al  fermelor mici  pe  piaţă  datorita  cresterii  exagerate  a  constrangerilor  sanitar

veterinare

4. Lanturi  de valorificare neprofesionalizate

5. Rase locale pe cale de dispariţie;

6.  Cheltuieli  nejustificate pentru implementarea  unor  norme de  bunăstare  a  animalelor  mult

superioare celor europene, în fermele de animale

7. Standarde sanitar-veterinare și de siguranță alimentara mult superioare celor europene

-  pentru sectorul agroturismului, turismului rural și ecoturismului

- pentru sectorul de procesare in ferme mici si medii

8. Lipsa unei infrastructuri de procesare in fermele ecologice (mici si medii) din mediul rural



OPORTUNITĂŢI:

1. Susținerea dezvoltării reţelelor locale de comercializare și a lanțurilor alimentare scurte.

- creșterea numărului de rețele inovative de comercializare între producători și consumatori

- crearea de interferente intre spațiul rural si spațiul urban

2. Interes în creștere al consumatorilor pentru produsele ecologice, tradiționale și locale.

3. Dezvoltarea agroturismului si turismului rural

-  construirea unei oferte gastronomice identitare de calitate (produse ecologice; traditionale; locale;

montane; etice)

4.  Posibilitatea  finantarii instrumentelor  de  gestionare  a  riscurilor  în  agricultură  (asigurarea

culturilor, a animalelor și a plantelor, înființarea fondurilor mutuale, stabilizarea veniturilor)

5.  Posibilitatea interconectarii  retelelor  rurale inovative (RNDR; Reteaua Nationala PEI;  Reteaua

Nationala de agricultura ecologica si produse traditionale) cu retele europene 

AMENINŢĂRI:

1. O legislatie romaneasca ilogica in ceea ce priveste posibilitatea cultivarii de OMG in arii protejate

2.  Lobyul industriei agroalimentare asupra legislatiei specifice produselor traditionale in sensul crerii

de brese de exploatat in sens industrial

3.  Lobyul  exploatantilor  de  taieri  de  lemn  (legali  si  ilegali)  asupra  legislatiei  silvice  in  sensul

interzicerii accesului animalelor in padure

- se elimina astfel martorii oculari in cazul defrisarilor ilegale de padure si nu numai

4.  Finanțarea insuficientă a angajamentelor privind bunăstarea animalelor



-  creşterea  numărului  de  neconformităţi  legate  de  respectarea  standardelor  minime  de  bunăstare  a

animalelor - siguranţa alimentara limitata

5. Confiscarea patrimoniului montan si de pasuni de catre industria verde (fotovoltaica; hidro)

- impact drastic asupra fermelor de animal in urma preluarii cursurilor de apa montane de marime mica

si medie de catre industria hidro;

-  impact  negativ  ireversibil  asupra  cresterii  caprelor  pe  pasunile  comunale  sau  private  pe  care  se

instaleaza investitii fotovoltaice;

6. Masuri insuficiente de aparare a padurilor de acţiunea negativă a unor factori biotici şi abiotici.

7. Schimbari climatice accentuate in Romania fata de alte tari europene (secetă, valuri de căldură,

inundații)



Prioritatea 4: Refacerea, conservarea   ș  i consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură   ș  i

silvicultură

PUNCTE TARI:

1. Potential foarte mare de agrobiodiversitate si de diversitate biogeografica convertibila la agricultura

ecologica

- dintre cele 27 State Membre UE, Romania deține 5 regiuni bio-geografice din total de 11 la nivel UE

- existenta unui patrimoniu inca ridicat de populatii si rase animale locale

-  783 tipuri de habitate din care 196 habitate specifice păşunilor şi fâneţelor, 206 habitate forestiere şi

135 habitate specifice terenurilor agricole.

- 280.000 ha de păduri virgine

- circa 60% şi, respectiv, 40% din populaţiile europene de urşi şi lupi.

2.  Potential mare de conversie la agricultura ecologica datorita unui consumul scăzut de  substante

chimice

-  cantitatea  anuală  de  îngrășăminte  chimice  utilizate în  2012  (fata  de  1990)  a  scăzut  cu  47%,  iar

cantitatea de pesticide a scazut cu 88%.

- in anul 2012, ponderea îngrășămintelor naturale în total îngrășăminte aplicate a fost de 97%.

3. Procent ridicat de păduri cu funcţii speciale de protecţie convertibil in paduri ecologice

- cca 53,3% din păduri prezinta funcţii variate de protecție.

- cca.1,76 milioane de ha din păduri sunt localizate în zone Natura 2000.

PUNCTE SLABE:

1. Incarcatura de animale necorespuzatoare datorita scaderii septelului national

-  subpăşunat şi  instalare  de vegetaţie lemnoasa și a speciilor de plante ierboase perene invazive  fara

valoare furajera pe pajişti semi-naturale;

3. Conştientizare scazuta a agricultorilor vis a vis de practicile agricole benefice pentru mediu si clima

- oferta de formare profesionala a oficiilor judetene de consultanta este inexistenta pe acest subiect

4.  Cod  silvic  nearmonizat  la  nivelul  legislatiei  europene  pentru  dezvoltare  de  sisteme  agrosilvice

(silvopastorale; agrosilvice);



OPORTUNITĂŢI:

1. Noua viziune integrata a masurilor agricole si silvice in cadrul noii PAC

-  in ceea ce priveste integrarea notiunilor de practici benefice pentru mediu si clima

-  ameliorarea rezilienței  și  a valorii  ecologice a ecosistemelor forestiere prin certificarea padurilor

ecologice

- stimularea dezvoltarii de sisteme agrosilvice si silvopastorale

- stimularea conceptului de înaltă valoare naturala a agroecosistemelor si silvoecosistemului

- stimularea sistemelor de silvomediu (biodiversitate; agrobiodiveristate)

- gestiunea padurilor partajata intre stat si comunitati locale 

2. Consolidarea masurilor financiare de împădurire in sisteme agrosilvice

3.  Noile  masuri  obligatorii  prietenoase  cu  mediul  (Inverzirea;  Masurile  agroecologice:agricultura

ecologica;  agromediu;  proiecte inovative de mediu/PEI; Masurile  silvice:padure ecologica; sisteme

agrosilvice)

-  posibilitatea  conversiei  suprafetelor  aferente  acestor  masuri  la  sisteme  de  agricultura  de  calitate

(Agricultura ecologica;produse traditionale; montane; locale; etice)

Prioritatea 5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor    ș  i sprijinirea tranzi  ț  iei spre o economie cu

emisii reduse de carbon    ș  i  rezistentă la schimbările climatice în agricultură, produse alimentare    ș  i

sectorul forestier

PUNCTE TARI:

1. Potential ridicat de subproduse silvice usor de convertit in energie verde

2. Potential agricol si silvic ridicat pentru infintare de culturi energetice regenerabile sechestratoare de

carbon si de apa

3. Potential silvic ridicat specific masurilor de agro mediu de agro si silvomediu (cca 1 900 000 ha)

6. Emisii de gaze cu efect de seră la un nivel redus datorita reducerii activitatii agricole

7. Noile oportunitati oferite de conversia ecologica asuprafetelor aferente masurilor de inverzire si a

suprafetelor  afectate  de  masurile  agroecologice  (agricultura  ecologica;zone  cu  specific  natural  si



economic;zone de agromediu; zone PEI)

PUNCTE SLABE:

 

1. Sectorul energiei verzi in ferme aflat la inceput de drum

2. Managementul deficitar al materiei organice (animale si vegetale)

3. Sistem de irigatii auster si energofag

4. Constientizare redusa a proprietarilor de terenuri agricole si silvice

-  asupra efectelor schimbarilor climatice si a masurilor preventive

- asupra sistemelor de stocare a carbonului prin culturi energetice sau tehnici agricole

5. Resurse hidrologice descrescatoare si dezechilibrat distribuite

6. Suprafeţe mari de teren afectate de schimbari climatice severe

OPORTUNITĂŢI:

1. Evolutia politicilor europene (mediu si agricole) inspre sisteme economice cu emisii scazute in GES.

2. Usurinta transferului de Know how din domeniul energiilor regenerabile

3. Noile masuri de transfer de cunostiinte pentru o masura acunoasterii

4. Implicarea comunităţilor locale, in actiunile de gestiune colectiva (sta/privat) a resurelor de mediu

5.Trend ascendent de dezvoltare a agriculturii ecologice si a produselor de calitate

Prioritatea nr 6. Promovarea incluziunii  sociale,  a reducerii  sărăciei  și  a dezvoltării  economice în



zonele rurale

PUNCTE TARI: 

1.  Patrimoniu  natural  si  social,  imaterial  relativ  bine  conservat  convertibil  in  agroturism  ,

agropedagogie si turism rural

2. Patrimoniu culinar bogat si diversificat convertibil in agroturism , agropedagogie si turism rural

3. Patrimoniu arhitectural bogat  convertibil in agroturism , agropedagogie si turism rural

6. Capital traditional si de cunostinte sociale relativ bine conservat usor de transferat intr-un demers

de management si marketing

8. Cresterea interesului publicului rural pentru activitati de formare profesionala antreprenoriala

9. Oferta crescanda de servicii pedagogice din ferme

10. Oferta ascendenta de servicii sociale si ecologice in ferme

11.  Organizarea  regionala  asociatiilor  de  mesteri  populari  capabili  sa  ofere  o  paleta  larga  de

evenimente

PUNCTE SLABE:

1. Evolutie demografica descrescatoare

2. Fenomenul masiv de emigrare atinerilor din mediul rural

3. Lipsa de competente profesionale specifice in raport cu mutatiile produse in mediul rural

4. Procent scazut de locuitori rurali ce au o ocupatie diferita de agricultura

5. Conservatorismul locuitorilor satelor in schimbarea meseriei si dependenta psihologica a cestora de 

agricultura de subzistenta



6. Somaj mascat aflat la un nivel ridicat in mediul rural

7. Raportul antreprenorial in defavoarea femeilor desi patrimoniul existen este gestionat cu prioritatea

de acestea

8. Neatractivitate sporita a sectorului bancar pentru finantare servicii nonagricole in mediul rural

9. Penetrarea redusa a tehnologiilor TIC in mediul rural

10. Neintoarcerea in mediul rural a unui procent ridicat de fosti emigranti intorsi in tara 

OPORTUNITĂŢI:

1.  Oferta variata de oportunitati de formare profesionala

2. Orientarea inspre agroturism a anumitor miniregiuni rurale

3. Oportunitatile de finantare pentru serviciile nonagricole

4. Atractivitate sporita a mediului rural pentru neorurali ce investesc sau se muta in acest mediu

5. Oportunitatea finantarilor prin programul LEADER care sa permita o reconectare a spatiului 

urban la cel rural

- cooperare de proximitate intre grupuri de consumatori si agricultori pentru cumparare de alimente 

direct de la sursa

AMENINŢĂRI:

1. Fenomenul de emigrare din mediul rural

2. Modificarea structurii piramidei varstelor inspre oamenii varstnici

3. Pierderea traditiilor si identitatii rurale

4. Inchiderea unui numar mare de scoli in mediul rural

LEADER



PUNCTE TARI

1. Experienta acumulata de catre GAL-uri

2. Experienta acumulata de RNDR

3. Experienta acumulata de catre beneficiarii individuali de proiecte

PUNCTE SLABE:

1. Necapitalizarea experientelor individuale finantate de LEADER

2. Inexistenta unui program de schimburi de experiente inovative la nivel de beneficiari LEADER

3. Slaba constientizare a populatiei tinere din mediul rural asupra oportunitatilor antreprenorile 

oferite de program

4. Raport de forte inegal intre operatorii privati si publici in defavoarea primilor

5. Strategii decuplate de potentialul zonei

6. Capacitatea administrativă a structurilor de gestiune locale

7. Oprirea finantarii RNDR

8. Concentrarea bugetelor inspre actiuni oerite sectorului public

ÂOPORTUNITĂŢI:

1.Posibilitarea racordarii intereselor consumatorilor urbani la potentialul de productie de bunuri si 

servicii publice din mediul rural limitrof;

2.Oportunitatea diversificarii de activitati inovative in domeniul cooperarii intre spatiul rural si urban 

RISCURI si AMENINTARI

1.  Incapacitatea  de  formare  a  unor  parteneriate  locale  puternice  şi  de  promovare  a  potenţialului

endogen al teritoriilor;



2. Depopularea satelor și îmbătrânirea populației;

3. Necorelare între prioritățile reale de dezvoltare ale comunității și obiectivele  strategiilor  formulate

de către GAL;

Anexa nr. 1. Scenariile posibile pentru România, pentru perioada 2014-2020, în ceea ce privește

numărul de ferme țărănești comerciale

Indicatori Bilantul actual 1.  Scenariul  de

independenta

2. Scenariul optim

socio/economic

3. Scenariul optimist

socio/economic
1.Nr. tot. De agric. 12. 000 480. 000 840 000 1 200 000

2.Consecințe

actuale/posibile

România importă 75 %

din nevoile alimentare

România  își  poate

asigura  nevoile  de

consum

România  devine  țară

net exportatoare

România  devine  mare

exportator

3.  Gradul  de

supraviețuire

O  fermă  din  333  a

supraviețuit până azi

O  ferma  din  10  va

supraviețui

O  ferma  din  7 va

supraviețui

O ferma din 4 va supraviețui

4.  Număr  de  ferme

țărănești disparute

3.788 000 3.332 000 3. 0000 000 2.600.000

5.Strategia țăranului 

(Venituri  provenite

din activități variate)

4.1. Productie 4.1. Producție

4.2. Procesare

4.3. Vânzare directă

4.4.Fermă

agroturistică

4.1. Producție

4.2. Procesare

4.3. Vânzare directă

4.4.Ferma agroturistică

4.5.Fermă

agropedagogică

4.6. Fermă  energetică

4.7.Servicii  de  gest.

Peisaj

4.1. Producție

4.2. Procesare

4.3. Distrib.clasică

4.4. Export

4.5. Fermă agroturistică

4.6. Fermă agropedagogică

4.7. Fermă energetică

4.8. Servicii de gest.peisaj

4.9. Servicii pt.comunitate

4.10. Fermă de practică
Profitul  net  al  fermei

(euro)

3000 12 000 (o mie de euro

pe luna)

4 000 Minim 10 000 



Analiza SWOT sectoriala cereale (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

-  România este al doilea producător de cereale în Europa Centrală  şi de Est, după Polonia şi  printre

primele 20 de ţări din lume. 

- Suprafaţa cultivată cu cereale şi oleaginoase în România a fost cuprinsă între 7 - 8 milioane de hectare,

iar la grâu a fost de circa 2 milioane de hectare. Producţia totală de grâu a  fost cuprinsă între 3- 7

milioane de tone.

- România este al treilea producător de seminţe de porumb, după Franţa şi Ungaria,   iar suprafaţa

cultivată cu porumb ca loturi  de hibridare a fost  de cca 3% din totalul suprafeţei  iar, cantităţile de

seminţe exportate au crescut continuu (de la 13 mii tone 2007, la 44 mii tone 2011)

- Floarea soarelui:  Producţia medie este mai apropiată de nivelurile înregistrate în UE ( - 27%),  deşi

rămâne mai mică decât cea din  ţările vecine (Polonia, Bulgaria, Ungaria).

- Suprafaţa cultivată cu orz a crescut de la 360 mii ha (2007) la 430 mii ha în 2011.Producţia totală în

schimb, a crescut de la 530 mii tone (2007) la 1400 mii tone (2011), iar exportul s-a majorat de la 140

mii tone (2007) la 760 mii tone în (2011)

- Suprafeţele cultivate cu rapiţă au crescut pe seama diminuării suprafeţelor cultivate cu floarea  soarelui

şi soia

- Orz: Cererea pentru furajarea animalelor a început să crească.

- Rapita: Suprafaţa cultivată a crescut de la 360 mii ha în 2007, la 530 mii hectare în  2010 (Producţia

totală de seminţe de rapiţă s-a dublat de la 360 mii tone în 2007 la 920 mii tone în 2010) 

- Depozitare: În ultimii ani capacităţile de depozitare pentru cerealele şi seminţe oleaginoase au crescut

faţă de anul 2006 cu 16%, atingând 17,3 milioane de tone în anul 2012 (o acoperire a depozitării pentru

74 % din producţia de cereale şi seminţe oleaginoase);

- Industria de morărit panificaţie este în plin proces de consolidare;

Puncte slabe

- Cereale:Producţiile sunt mici şi instabile, comparativ cu cele din UE, iar România este în poziţia de

importator sau exportator  in  funcţie de condiţiile meteo;  Media randamentelor pe ultimii  ani, pentru

cele mai importante culturi sunt considerabil mai mici decât în oricare stat membru UE.; Pentru porumb,

grâu, rapiţă şi orz diferenţa de randamente dintre România şi UE este aproape la jumătate faţă de UE.

-  Grau:  Instabilitatea  producţiei  interne  generează,  instabilitatea  ofertei  interne  si  implicit  duce  la

volatilitea preţurilor şi la speculaţii

-Orz:  Fabricile de bere de obicei încheie contracte cu fermierii, dar nu le respectă atunci când preţurile

de pe piaţa europeană sunt mai atractive.

- Soia: Orientarea marilor unitati industriale pe import de soia modificata genetic in locul culturilor de



soia ecologica care aduce beneficii financiare sensibil egale mail ales in conditiile aplicarii masurilor de

inverzire in care soia ecologica este acceptata ca si masura de compensare ecologica; 

- Depozitare : Piaţa depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase pentru export este controlata de

companii multinaţionale.

- Existenta unui monopol local pe piaţa depozitării, în condiţiile în care fermierii nu îş i pot permite

cheltuielile ocazionate de transportul cerealelor la distanţă;

- Lipsa infrastructuri de irigatii si a tehnicilor economice de gestiune a apei in sol (soiuri timpurii si

extratimpurii; tratamente antitranspirante, etc...)

- Rapita: concurenta neloiala a rapitei pentru agrocarburanti cu alte aplicatii alimentare ale culturii;

Oportunitati:

- Nevoia acuta de proteina vegetala procesata pe care Romania o poate compensa datorita potentialului

existent;

- Posibilitatea compensarii suprafetelor de interes ecologic din cadrul masurilor de inverzire cu culturi

ecologice de soia etc...

-  Eliminarea monopolului depozitarii  si  vanzarii  datorita masurilor de investitii  de marime medie in

Pilonul 2

. 

Provocarile PAC pentru cultura mare

Nr crt Probleme sensibile Provocari ale PAC Solutii asteptate

1 Proteina vegetala Asigurarea necesarului 
intern de proteina vegetala

Productie si procesare in ferme mixte 
(vegetale-animale); culturi ecologice;

2 Agrocarburanti Neutilizare de teren 
agricol

Productie in fabrici industriale (alge etc..)

3 Poluare Reducerea poluarii Masura de inverzire; Directiva Nitrati; 
Culturi pompatoare de nitrati

4 Monocultura Diversificarea culturilor Masura de inverzire

5 Impactul schimbarilor 
climatice asupra apei

Mentinerea apei in sol
Irigarea culturilor

Perdele forestiere; agrosilvicultura ; soiuri 
timpurii si extratimpurii; covor vegetal intre
2 culturi; Sisteme de irigatii economice 
etc...

6 Fertilitatea solurilor Mentinerea fertilitatii 
naturale

Masurile agroecolgice din P.2

7 Culturi biotehnologice
(OGM)

Neaceptare sociala Principiul precautiei
Necesitatea unui referendum national

8 Plafonare ajutoare PAC actuala incorecta O PAC echitabila (coeficienti de 
transformare intre sectoare)



Analiza SWOT in si canepa

Puncte tari:

1.  Potentialul  ridicat  al  fertilitatii  solului  pentru  plantele  tehnice.  In  ROMANIA s-au cultivat  plante

tehnice pe tot teritoriul Romaniei aprox. 60.000 ha canepa si 75.000 ha in, procesarea facandu-se in 36

topitorii.Exista traditie in cultivarea plantelor tehnice.  Interesul marit  al fermierilor  sa cultive in si

canepa pentru rotatia culturilor .

2. Existenta specialistilor din Statiunile  de cercetare pentru pastrarea soiurilor romanesti cat si pentru

creerea de noi soiuri. In baza genetica a Statiunilor de Cercetare se poate ajunge pana in 2020 la o

suprafata insamantata de in pana la 120.000 ha si la canepa la fel.

3. Existenta personalului specializat pentru cultivarea si procesarea plantelor tehnice.

4. Cererea foarte mare pentru tesaturile  naturale de in si canepa atat in tara cat si din strainatate.

5. Existenta unei societati care proceseaza aprox.3000 to samanta de canepa pe an pentru obtinerea de

ulei , iar materia prima este din import ceea ce s-ar putea produce exclusiv in Romania.

6. Ultimele cercetari arata utilitatea crescuta  a canepii in constructii:exista interes sporit pentru noile

tehnologii in constructii atat pentru construirea de case traditionale cu caramizi facute din canepa cat si

pentru izolatii: deseul de canepa(puzderia) care are continutul caloric foarte ridicat poate fi o alternativa

la masalemnoasa utilizata ca si  combustil  (brichete).

7.Singura  metoda  acceptata  pentru  izolarea  bisericilor  si  manastirilor  este  fibra  de  canepa.  pentru

izolarea bisericilor este utilizata fibra scurta de canepa(calti) pentru calitatile deosebite a a canepii de

avea o rezistenta foarte buna si o iar pentru fresca alba-pictura-este recomandata exclusiv fibra lunga de

canepa (fuior);

8.Interesul crescut pentru produsele traditionale romanesti  provenite din tesaturile  naturale din in si

canepapentru reinvierea unor meserii si mestesuguri uitate: tesut si cusut manual obtinute  din materiale

produse in gospodariile rurale  prin cultivarea si topirea canepii in stil traditional.

PUNCTE SLABE

1.Lipsa societatilor de procesare ale inului si canepii: din cele 36 de topitorii nu mai este functionala nici

una de aceea este imperios nevoie de a obtine fonduri pentru a construi unitati de procesare performante

ale inului si canepi.

2.Lipsa utilajelor performante pentru recoltat tulpinile de in si canepa atat pentru fibra cat si pentru

samanta.

3.Lipsa subventiilor pentru kilogramele de tulpini produse si a kg.   De samanta produsa atat pentru

loturile seminciere cat si pentru ulei .

4.Normele de aplicare a legii 143/2000 privind  cultivarea plantelor cu continut crescut de THC trebuie

modificate pentru a incuraja cultivatorii de canepa sa cultive nu a-i speria si a renunta la aceste culturi.



Masuri:

1. Asigurarea unui minim de investitii pe plati cuplate in Pilonul   I;   

-pentru un kg de tulpina de in produs (conf.unui contract) 0,04 euro/kg;

-pentru un kg de tulpina de canepa(conf,unui contract)  0,03 euro /kg;

-pentru un kg de samanta de canepa 0,7 euro/kg (atat pentru multiplicare cat si pentru ulei);

-Pentru un kg de samanta de in 0,8 euro/kg (atat pentru samanta cat si pentru ulei de in);

5.  Investitie in unitatile de procesare atat IN cat si  CANEPA  in cadrul Pilonului II;



Analiza SWOT bovine

Provocarile PAC pentru fermele de bovine
Nr crt Probleme sensibile Provocari ale PAC Solutii asteptate

1 Utilizarea porumbului 
siloz

Reducerea poluarii cu N Modificarea sistemului de crestere si furajare
a animalelor

2 Poluarea cu N prin 
sistemul de distributie 
a ingrasamintelor

Reducerea poluarii cu N Obligativitatea fermelor de animale de a 
avea baza furajera proprie si teren propriu 
pentru imprastierea ingrasamintelor 
organice; Limitarea incarcaturii de animale 
la 1 UMV/ha echivalent cu o poluare de 170 
kg N-s.a./ha

3 Poluarea apei cu 
pesticide (ex. Atrazin 
la porumb)

Neacceptarea sociala Promovarea de sisteme de cultura mixte (ex. 
Porumb/fasole/dovleac; Porumb/Trifoi sau 
lucerna)

4 Sistem de crestere 
industrial pe grajd

Miros/ Zgomot Obligativitate de mentinere 8 luni pe pasune;
Stabulatie pe pat cald; etc..
Reducerea marimii fermelor.

5 Clonare Neaceptare sociala Principiul precautiei

6 Schimbari 
climatice/Securitate 

Ocupare echilbrata a 
teritoriului cu ferme 
animale

Ferme mixte: Animale/Culturi agricole/ 
Culturi agro silvice/ Culturi Silvo energetice

7 Rase neadaptate 
teritoriului

Poluare cu antibiotice



Analiza Swot Legume fructe (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- Sectorul românesc de ciuperci este un sector cu un potenţial ridicat de dezvoltare, care în ultimii ani a

cunoscut o creştere susţinută, însă nu suficientă  pentru a depăşi handicap urile structurale cauzate de

preţul ridicat al materiilor prime şi de lipsa predictibilităţii pieţei

- Consum anual de ciuperci in crestere de la 0,41 kg/locuitor în 2010 la 0,48 kg/locuitor în 2011.

- Consumul  intern de  fructe  şi produse din fructe (în  echivalent  fructe proaspete)  a  fost mai  mare, în

anul 2011,  cu 227 mii tone faţă de anul 2010.

Puncte slabe

-polarizare excesivă, cu un număr foarte mare   de mici producători individuali (428461), cu o suprafaţă

medie  de  0,37 ha şi  un număr foarte  mic de ferme medii,  comerciale  cu  statut  juridic  (1067) cu o

suprafaţă medie de 10,73 ha.

-Evoluţia  producţiei  de  legume  în  perioada  1990-  2011  este  extrem  de  volatilă.  manifestănd  o

variabilitate accentuată din cauza variaţiei condiţiilor climatice, a sezonalităţii şi perisabilităţii ridicate,

a zonalităţii şi a problemelor legate de desfacere.

- Producţia totală de legume a înregistrat o uşoară creştere în perioada 1990 - 2011 cu un maxim de

4774 mii tone în anul 2004,   dar a scăzut semnificativ în anul 2007 când au fost produse numai 3116 mii

tone de legume, pe fondul unei secete accentuate.

- Variabilitatea crescută a producţiilor medii este cauzată de evoluţia o scilantă a condiţiilor climatice.

- lipsa acută a forţei de muncă, („oamenii preferă să primească ajutor social de la primărie decât să vină

să muncească sau sunt plecaţi la muncă în străinătate”), precum şi dificultăţi majore, inclusiv de natură

instituţională (abuzuri legate de eliberarea certificatului de producător) şi lipsa de cooperare în rândul

fermierilor privind desfacerea producţiei. 

-filiera legumelor pare cea mai   afectată, pe de- o parte din cauza importurilor necontrolate, provenite

inclusiv din ţări extra- comunitare;

-România este un importator net de legume proaspete. 

-volatilitatea  accentuată  a producţiei  şi  de  lipsa de  organizare in  stituţională  pe  filieră,  inclusiv  de

problemele legate de comercializare.

- Fluctuatii mari ale consumului in ultimii ani (Consumul de legume a crescut constant până în 2004,  de

la 134,3 kg/locuitor în 2000 la 183,3 kg/locuitor în 2004, când a înregistrat nivelul maxim; În 2005

consumul a înregistrat o scădere (162,6 kg/locuitor), după care a urmat o uşoară creştere în 2006 (182

kg/locuitor); In ultimii trei ani consumul a scăzut din nou, ajungând la 168,2 kg/locuitor în 2009 şi 181

kg/locuitor în 2011.



- În ultimii 20 de ani, sectorul pomicol a fost într- un declin constant, cu consecinţe negative nu doar

asupra  dezvoltării  economice  a  mediului  rural  ci  şi  asupra  calităţii  vieţii  comunităţilor  din  zonele

pomicole tradiţionale şi contribuţiei acestui sector la protejarea mediului.

- Suprafeţele de livezi au scăzut constant (cu 57% faţă de 313.3 80 de hectare cultivate în 1990), iar cele

rămase sunt îmbătrânite şi cu potenţial productiv scăzut, cu excepţia unor mici suprafeţe de livezi nou

înfiinţate. Conform datelor RGA 2010, suprafaţa cu pomi fructiferi este de 141.153,1 hectare, ocupată, în

principal, cu prun (47%) şi măr (39%). Peste 54% din suprafaţa livezilor aparţine fermelor cuprinse în

intervalul de mărime de 1-10 hectare, 14% în intervalul de la 10-100 hectare, şi peste 20 % se regăseşte

în fermele mai mari de 100 de hectare.

-Cele mai mari suprafeţe defrişate înregistrându - se la piersic (- 50,8%), cais (- 17,1%), păr (- 16,6%),

cireşi şi vişini (- 16,0%), şi măr (- 8%). 

- Producţia de fructe este fluctuantă fapt datorat influenţei factorilor climatici (îngheţuri târzii, secetă,

grindină),  dar şi  vârstei  plantaţiilor.  Producţia de fructe se situa în 2011 la aproape 1500 mii tone.

Gradul de autosuficienţă pentru fructe  şi   produse  din  fructe (înechivalent  fructe proaspete)  este de

81%.

- Pentru asigurarea consumului Romania apelează la importuri, deoarece producătorii români nu dispun

de capacitaţi de depozitare şi condiţionare (În anul 2011, ponderea importului de fructe  a fost de 24%)

- Consumul mediu anual de fructe este scăzut comparativ cu alte state membre (consum de 24,7 kg de

mere/an;  Fata de 2006, în anul 2011  o persoană consumă, în medie, mai puţin cu 9,2 kg de mere/an, mai

puţin cu 0,3 kg de caise/an şi mai puţin cu 0,9 kg cireşe şi vişine/an.)

- Filiera legumelor şi fructelor este extrem de fragmentată, consecinţă a numărului extrem de mare de

producători  individuali  (peste  90%),  în  timp  ce  societăţile  comerciale  şi  alte  forme  de  organizare

reprezintă sub 10%.

-slaba  organizare  a  fermierilor  în  vederea  comercializării  producţiei  şi  o   structurare  lentă  a

comportamentului comercial al acestora. Astfel, dintr- o producţie de 3500 mii tone doar 18% se vinde pe

baza contractelor scrise, fie către marile lanţuri de magazine, fie către procesatori.

-  Legumele  sunt  comercializate  în  principal  prin  intermediari  (60%),  direct  pe  piaţă  (20%),  reţele

moderne de comercializare (15%), alte canale (5%).

-inechitate în ceea ce priveşte puterea de piaţă -avalul filierei este concentrat în timp ce producătorii nu

reuşesc să se organizeze. Acestui dezechilibru i se adaugă şi alte cauze precum:

- fiscalizare neuniforma; 

-  concurenţa  neloială  manifestată  prin  importuri  uneori  necontrolate  din  punct  de  vedere  sanitar-

veterinar şi fiscal;

- promovarea insuficientă a măsurilor privind organizarea fermierilor (fondurile dedicate măsurii 142



„Înfiinţarea grupurilor de producători” absorbite în proporţie de aproximativ 30% (Dacă în Olanda

gradul de organizare ajunge la 100%, iar me dia UE este de 34%, în România gradul de organizare al

producătorilor este extrem de scăzut, sub 1%.)

-limitarea sprijinului financiar comunitar este limitat la 4,1% din Valoarea Producţiei Comercializate

(VPC) de fiecare organizaţie de producători.. 

- legislatie anacronica pentru grupurile de producatori pe produs in loc sa fie promovate grupuri de

producatori pe produse diferite

Masuri

- o mai bună comunicare şi consultanţă pentru a facilita colaborarea dintre asociaţiile de fermieri  pe de

o parte şi marile reţele de magazine pe de altă parte (comportamentul oportunist al unor fermieri care

nu- şi respectă contractele dar şi costurile de intrare foarte ridicate impuse de supermarketuri care pot

ajunge până la 10- 15% taxa de raft).

-oferirea de  facilităţi fiscale  pentru fermierii care sunt organizaţi în grupuri de producători:  cote reduse

de TVA  pentru comercializarea în comun a producţiei sau pentru achiziţionarea  inputurilor  agricole;

neimpozitarea  profiturilor  reinvestite.;  reducerea  TVA  pentru  toate  produsele  agro-  alimentare  şi

aplicarea unei cote reduse de TVA, de exemplu între 5 - 9% pentru toţi fermierii indiferent de forma

juridică în care sunt constituiţi.

-  Susţinerea circuitelor  scurte  pentru contrabalansa practic  puterea comercială a marilor  lanţuri  de

magazine şi ar contribui la echilibrarea pieţei (de exemplu acordarea de sprijin financiar grupurilor de

producători pentru construirea  propriilor magazine). 

- Evaluarea potenţialului bazinelor legumicole şi pomicole şi realizarea de investiţii  prin intermediul

fondurilor FEADR în sere, spaţii de depozitare, centre de colectare, în care să ajungă producţia locală,

nu importuri.

-  Formare  profesională  pentru  beneficiarii  măsurilor  privind  constituirea  grupurilor  de  producători

precum şi a altor grupuri ţintă beneficiare ale altor măsuri din PNDR care să includă cursuri privind

crearea şi funcţionarea diversele forme asociative: OIPA, Grupuri de producători cu scopul informării şi

sprijinirii constituii diverselor forme asociat ive de jos în sus, capabile să înţeleagă şi să iniţieze măsuri

de intervenţie în piaţă, să organizeze şi diversifice producţia conform cerinţelor pieţei.

-  În cazul  importurilor,   controlul  riguros   al  conformităţii  declaraţiei  vamale cu cantitatea efectiv

transportată şi aplicarea  unui impozit fix la cantitatea transportată

-  susţinerea unei  componente tematice pentru creşterea competitivităţii  sectorului  pomicol  în  viitorul

PNDR (in cadrul Programului tematic tineri agricultori) pentru:



Filera viti -vinicolă (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- În România, viticultura  constituie  o activitate tradiţională, de importanţă socio-economică, dezvoltată

armonios în decurs de secole, ca rezultat al condiţiilor naturale deosebit de favorabile

- În România, suprafaţa ocupată cu vii şi pepiniere viticole este 196,1 mii ha. reprezentând 1,4% din

suprafaţa agricolă. 

- Vinul ocupă în producţia agricolă a României locul 9 ca importanţă valorică, iar  în producţia vegetală

locul 7. În 2011, producţia de vin a avut o pondere de 1,4% în valoarea producţiei vegetale şi de 1,1% în

valoarea producţiei agricole.   

-  Filiera  vinului  este  una dintre cele  mai  complexe  filiere  agroalimentare,  deoarece,  una şi  aceeaşi

unitate  poate  să  integreze  toate  activităţile:  cercetare,  obţinerea  de  material  săditor,  producerea  de

struguri, obţinerea vinului, stabilizarea şi îmbutelierea acestuia şi distribuţia către consumatorii finali,

prin reţeaua proprie de magazine de desfacere cu amănuntul.

-Filiera vinului  se caracterizează printr-  un grad ridicat de integrare verticală,  atât  în societăţile şi

fermele care produc integral pentru comercializare pe piaţa internă şi externă, cât şi în fermele care

produc pentru autoconsum şi pentru valorificarea surplusurilor pe pieţele locale.

- Sectorul vitivinicol este unul dintre cele mai dinamice sectoare în absorbţia fondurilor europene prin

Programul Naţional Suport.(restructurarea şi reconversia podgoriilor;  asigurarea recoltei;  folosirea

mustului de struguri concentrat;  promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe)

Puncte slabe

- atomizarea plantaţiilor viticole dupa 1989, la degradarea tehnologiilor de cultură şi a comerţului cu

struguri, lucru ce a determinat constituirea unei  filiere  vitivinicole  gre u de monitorizat.

- cerc productiv vicios: cheltuieli minime întreţinere, expunere majoră la factori conjuncturali (cum ar fi

condiţiile climatice, preţuri), productivitate scăzută, venituri mici, incapacitatea reluării ciclului agricol,

în special pentru micile ferme. 

- implementarea unui management modern este dificil de realizat, fiind nevoie de întărirea capacităţii de

control a organismelor sectoriale pe filiera  vinului. 

-accesul redus la finanţare pentru micii producatori;



Analiza Swot sfecla de Zahar (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- Unul dintre cele mai integrate sectoare  si reglementate la nivel european.

- Suprafaţa medie  cultivată  cu sfeclă de zahăr /exploataţie  a crescut de la 3,9 ha în anul 2007 la 22,6

ha în anul 2013 (datorita creşteri subvenţiilor)

Puncte slabe

- Sector dependent de un sprijin constant de la bugetul de stat.

- Liberalizarea preturilor din anii 1990 și apoi deschiderea spre comerțul liber, a pus presiune pe aceste

sector iar importurile de zahăr brut din trestie au îngenuncheat practic această industrie în anii 90. 

- Suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr în România au fluctuat după 2007 între 17 și 26 mii hectare,

funcț ie de condițiile climatice dar și influențate de politicile naționale de sprijin,

- Contractele încheiate de cultivatorii de sfeclă de zahăr și procesatorii au scăzut semnificativ imediat

după aderare,  de  la  5.3  mii  în  2007 la  1,5  mii  în  2008 ,  atingând  un mimim de   1,1  mii  în  anul

2012(datorita concentrări a producției)

- Cota de zahăr  din sfeclă de zahăr alocată României prin Tratatul de Aderare a fost de 109,164 mii tone

iar necesarul tradiţional de aprovizionare cu zahăr brut din  trestie importat a fost de 329,636 mii tone.

În anul 2008 cota de zahăr din sfeclă a fost restructurată cu  4,476 mii tone    (în conformitate cu

Regulamentul 320/2006). Astfel, cota de zahăr a României a devenit  de  104,688 mii tone .

- Piaţa zahărului brut s- a liberalizat la 1 octombrie 2009, iar în acest sens, contingentul de  329,636 mii

tone    nu  se  mai  repartizează  fabricilor  prin  ordin  al  ministrului  agriculturii  şi  dezvoltarii  rurale.

Fabricile  procesatoare  de  zahăr  brut  îşi  asigură  necesarul  de  zahăr  pentru  rafinare  în  limita

contingentelor de zahăr ale U.E. 

- În perioada 2007- 2012 producţia medie de zahăr din sfeclă de zahăr şi zahăr brut din trestie de zahăr

a  fost  de  381.252,621  tone.  Consumul  mediu  anual  de  zahăr  este  de  552.000,0  tone  ,  (23,003  kg

zahăr/locuitor). Diferen ţa de 168.747,876 tone se asigură din import de zahăr alb.



Analiza Swot Bovine si bubaline pentru lapte (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- În România creşterea bovinelor pentru producţia de lapte este o activitate tradiţională a populaţiei din

zona rurală, în special din zona montană.

-.Consumul me diu anual de lapte şi produse lactate (exclusiv unt)a fost de 224 litri/locuitor în anul 2010,

cu 0,4% mai mare decât în anul precedent. 

- Puncte slabe

-  Deşi s-a înregistrat o permanentă scădere a numărului de bovine (inclusiv a efectivului de vaci şi

juninci), în perioada 2007-2011, totuşi, efectivul matcă (vaci,bivoliţe şi juninci) a continuat să reprezinte

peste 60% din efectivul total. 

- Reducerea efectivelor în perioada menţionată cu 426 mii capete (27%) a atras şi o scădere a producţiei

de lapte (20,1%).

- Bubalinele (rasa Românească de bubaline) o rasă cu potenţial de dezvoltare mai ales pe segmente de

nişă a fost neglijată în toate politicile de după anul 1990, astfel că a scăzut dramatic, fiind la un pas de

extincţie. Conform situaţiei din anul 2013, efectivul total de bubaline a scăzut la 12023 de capete (efectiv

matca catagrafiat), cu peste 95 % faţă de anul 1980, când exista un efectiv de 228000 capete.

- pentru bubaline nu se acordă nici una din subvenţiile prevăzute în prezent pentru specia de taurine,

specia  nemaifiind  consemnata in  nici  o  situatie  statistică din Romînia și  nici  în  cele  internaţionale,

respectiv in cele FAO.

- Doar 22% din producţia de lapte este valorificată către fabricile de procesare, 39% este reprezentată de

consumul familial, 29% este livrat direct pe piaţă, iar 10% este consum tehnologic.

- gradul ridicat de fragmentare al producţiei deoarece 59 % din efectivele totale de vaci de lapte se află

în exploataţii de dimensiuni foarte mici de 1- 2 capete. Astfel, din cele 761528 exploataţii a căror mărime

medie a fost în anul 2010 de 1,83 capete, doar 20- 22% livrează lapte către fabricile de procesare.

- in cazul colectarii laptelui crud pentru fabricile de procesare se observa o creştere a ponderii laptelui

crud importat de la  3,6% în anul 2007 la 8,2% in 2011 în detrimentul colectării laptelui de la exploataţii

şi centre de colectare din ţară.

- Referitor la calitatea laptelui crud, din  rezultatele analizei   de piaţă elaborată de ANSVSA, reiese că la

sfârşitul anului 2011, procentul de lapte conform care corespunde standardelor UE, livrat unităţilor de

procesare a fost de 80% (Procentul de lapte conform este mai mare în cazul în care se colectează direct

laptele de la fermieri şi mai scăzut, în situaţia în care laptele este preluat printr- un centru de colectare,

motiv pentru care  preţurile oferite de procesatori diferă pentru laptele conform faţă de cel neconform)

- Din totalul de 223  unităţi  de procesare lapte şi  produse lactate,   94 sunt unităţi  care îndeplinesc

cerinţele  UE şi  au  fost  aprobate  pentru  schimburi  intracomunitare,  51  sunt  unităţi  care îndeplinesc



cerinţele  structurale ale  UE şi  care au fost  autorizate  să proceseze lapte conform ş i  neconform cu

standardele UE, fără separare, 1 unitate îndeplineşte cerinţele structurale ale UE şi a fost autorizată să

proceseze lapte conform şi neconform cu standardele UE, pe linii separate şi 7 beneficiază de o perioadă

de tranziţie.

- Deşi cantitatea  totală  de lapte crud colectat  pentru procesare  s- a redus în perioada 2007- 2011 cu

17%, producţia de produse lactate rezultate în urma procesării industriale a fluctuat;

-  Cu privire  la   piaţa  externă,   România  a  înregistrat  constant  o  balanţă  comercială  deficitară din

comerţul cu lapte şi produse lactate.

- In situaţii frecvente preţul laptelui de consum pe rafturile marilor super/hypermarketuri este de 3- 4 ori

mai mare decât cel de al laptelui crud la poarta fermei/ 0,25 euro/litru, fata de 1,0 euro/litru.)

- Datorita fragmentarii puternice a producţiei foarte puţini dintre producători pot juca un rol activ pe

piaţă,

-  Datorită unei slabe competitivităţi  a producătorilor autohtoni  faţă de cei din statele  dezvoltate,  se

estimează că, după eliminarea cotelor de lapte, exista riscul disparitiei a mulltor fermieri cu 2- 3 capete

vaci/fermă deoarece,  la 31 decembrie 2013, expiră termenul pentru procesarea laptelui neconform. 

- Masuri

- Incurajarea formelor asociative de organizare pot fi considerate structuri competitive ce încurajează

modernizarea  sectorului  laptelui  şi  care  pot  îmbunătăţi  comercializarea  produselor  lactate  prin

intermediul  organizaţiilor  de  producători   care  au  posibilitatea  negocierii  colective  a  termenilor

contractuali într- un mod care să echilibreze puterea de negociere a producătorilor de lapte în raport cu

marii procesatori.

- O măsura de sprijin după 2015 pentru fermierii români, prin „Pachetul laptelui”, ar fi  încurajarea

fermelor, cu cel puţin 20 de vaci, prin proiecte cu sprijin financiar, precum şi menţinerea subvenţiilor

pentru zonele defavorizate.



Analiza Swot lapte si carne de oaie

PUNCTE TARI

1. Conditiile geografice ale Romaniei sunt favorabile cresterii oilor si caprelor. Doua treimi din relief

este alcatuit din dealuri si munti si aproximativ 33% din totalul terenului agricol este pasune,

2. Existenta zonelor traditionale de crestere a oilor si  caprelor, in aceasta ocupatie fiind angrenata

majoritatea populatiei din mediul rural,

3. Tendinta de crestere a efectivelor de ovine si  caprine,  ce ne permite locul  4 in UE dupa Marea

Britanie, Spania si Gecia.

4. Efectivul total de ovine al Romaniei se cifreaza la 11.500.000 capete din care 8.500.000 cap.matca.

Sectorul caprin dispune de un efectiv de 1.500.000 capete, din care efectiv matca  800.000 capete

5. Patrimoniul natural reprezintă un capital ecologic important, care contribuie la bunăstarea omenirii,

creșterea ovinelor și caprinelor, inclusiv creșterea raselor tradiționale, 

6. Suprafata de pasune din Romania are o capacitate de crestere de cca 18 mil. cap ovine ceea ce  arata

ca in prezent suntem la 52,7% din gradul de incarcare 

7. Romania contribuie decisiv la nivelul UE la o mai bună utilizare a resurselor naturale şi limitarea

degradării  biodiversităţii;

8. Creșterea ovinelor în zona montană ecologică;

9. Existența personalului calificat pentru practicarea OIERITULUI în condiții dificile,

10. Beneficiile aduse de catre OIERIT pentru mediul înconjurător, cel social si cel economic.

PUNCTE SLABE

1. Lipsa unui program privind lucrările de intretinere si  ameliorare a păşunilor,
2. Rasele de ovine din România sunt deficitare la toate caracterele care condiţionează calitatea carcasei

şi în consecinţă se încadrează în grupa  claselor de conformaţii  medii   R si O. a UE,
3.  Lipsa  raselor  ameliorate  pentru  productia  de  lapte  şi  a   subvenţiei  pe  litru  de  lapte  predat  la

procesare (0 lei/l la oaie şi capră, ) au determinat pe foarte mulţi crescători de oi să renunte .
4.  Interesul  slab al  fermierilor  dar  si  al  reprezentantilor  MADR privind activitatea de  ameliorare a

raselor autohtone in directiile cerute de piata nationala dar si a UE.
5.  Lipsa  unei  legislatii  stabile  adaptate  la  OIERIT si  a   programelor   prin  care  să  încurajeze

producătorii să înființeze asociații de producători și de marketing pe filiera de produs, 
6. Asocierea  crescatorilor de ovine si caprine este  haotica, 
6. Cheltuieli mari pentru producerea laptelui si a carnii de ovine si caprine,
8. Lipsa investitiilor, inspecial in infrastructura de baza,
9. Producții mici si valorificarea/desfacerea slabă a producțiilor obtinute.



AMENINȚĂRI

1. Exportul de miei de lapte riscul este foarte scăzut, 
2. Sectorul cresterii ovinelor si caprinelor este tratat în mod nejustificat ca un consumator inutil de

fonduri bugetare, 
3. Pe termen scurt şi mediu nu se prognozează riscuri majoren privind crestrea ovinelor si caprinelor,

dacă se respectă normele de calitate,
4. Un risc major reprezinta rasele romanesti  existente ,  lipsa de interes privind activitatea de COP

respectiv R.G,
5. Riscul privind disparitia ocupatiilor legate de oierit,

6. Abandonarea exploatațiilor,

7. Abandonarea zonei montane,

8. Depopularea zonei montane,

9. Pierderea identității,

10. Pierderea tradițiilor,

11. Concurența crescătorilor de oi din celelalte zone,

12. Diferența de  abordare a instituțiilor statului privind oieritul montan,

13. Lipsa de implicare si de experiență în creșterea ovinelor în zona montană de către tineri.

OPORTUNITATI

1. Sectorul de creştere a ovinelor /caprinelor este participant activ la dezvoltarea  economică şi socială,

asigura venituri si locuri de muncă pentru c.c.a. un million de persone, 
2. Piaţa europeană şi mondială este foarte favorabilă pentru brânzeturile de calitate din lapte de oaie

şi/sau capră,

3. Dezvoltarea intensivă a sectorului ovin si caprin, 

4. Perfecţionarea sistemelor de distribuţie a alimentelor, 

5. Introducerea noilor tehnologii, aplicarea biotehnologiilor etc., 

6. Ponderea Romaniei poate fi marita in structura efectivelor si a productiilor ovinelor in Europa.

7. Cresterea ovinelor si caprinelor pentru productia de lapte si carne pentru care Romania nu are un

plafon limitat in capitolul PAC,

8. Parlamentul  European,  recunoaște  nevoia  urgentă  de a se  întreprinde  acțiuni  de către Consiliul

miniștrilor agriculturii şi Comisia Europeana pentru a asigura un viitor profitabil și durabil pentru

sectorul producției de lapte și carne de origină ovină și caprină în UE, 



9. Ameliorare genetică a efectivelor de ovine si caprine,
10. Managementul creșterii oilor în zona montană,
11. Obținerea de produse atestate (BIO, IGP, DOC, STG si Zona Montană) si valorificarea lor,
12. Formarea profesională,informare, consiliere,cercetare si inovare- introducerea in COR si NC a 

ocupatiilor din Aria Ocupationala OIER MONTAN( Oier montan, Crecător de oi montan, Baci 

montan si Cioban montan)
13. Valorificarea pășunilor montane (potential ecologic)
14. Implicarea autoritatilor statului in politicile de crestrea ovinelor si a caprinelor.



Analiza Swot -carne de vita (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

-  La  efectivele  de  bovine  mixte  (lapte/carne)  România  se  află  printre  primele  zece  ţări  ale  Uniunii

Europene, după Franţa, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Italia, Spania, Polonia, Olanda şi Belgia.

Puncte slabe

-  Deşi  creşterea bovinelor  este  o activitate  tradiţională a populaţiei  României  din zona rurală şi  în

special din zona montană, efectivele au scăzut permanent datorită preţurilor mici oferite de abatoare şi

fabricile de lapte.

-  Majoritatea  micilor  crescători  de  bovine-  persoane fizice  –  care deţin  91% din  efectivul  total,  au

renunţat la activitatea de creştere, astfel încât, în perioada 2007- 2012 numărul bovinelor a scăzut cu

655 mii capete (23%),

- Reducerea drastică a efectivelor în perioada menţionată a atras şi o scădere a producţiei de carne de

vită în viu (29%), atenuată însă de creşterea greutăţii medii de sacrificare (18,5%).   La această scădere,

se mai adaugă şi presiunea pe preţ dată de importurile de carne de vită din vestul Europei sau din

America de Sud.

-  La  fel  ca  şi  în  cazul  sectorului  laptelui  şi  acest  sector  de  creştere  şi  îngrăşare  este  extrem  de

fragmentat. Astfel, din numărul total de 237377 ferme de tineret taurin la îngrăşat, 92% deţin între 1-2

capete, ferme în care este concentrat 71% din efectivul de tineret taurin.

- Din totalul de 340 unităţi de procesare carne roşie, 305 sunt    unităţi care îndeplinesc cerinţele UE şi

au fost aprobate pentru schimburi intracomunitare  ş i 35 sunt unităţi care beneficiază de o perioadă de

tranziţie.

- Sacrificarile de bovine (greuate în carcasa) în cadrul abatoarelor, în perioada 2007 -2011 au scazut cu

35,4%. Atât numărul total de bovine sacrificate, cat şi sacrificările de bovine în unităţile industriale

specializate au scăzut în anul 2012 comparativ cu 2007 cu 35,5%, respectiv 33,6%

- Cu privire la structura sacrificărilor pe categorii de bovine, se poate menţiona că, un procent ridicat de

circa 30% o reprezintă categoria „vaci reformă”, fapt ce evidenţiază calitatea slabă a cărnii de vită de

pe piaţa de desfacere.

- Carnea de bovine se comercializează  pe piaţa internă sub formă de carne proaspătă şi refrigerată, sub

formă de carcasă tranşată (piept, rasol, pulpă dezosată, muşchiuleţ, antricot, vrăbioară). Cea mai mare

parte a producţiei de carne de vită este destinată consumului intern, balanţa comercială pentru carnea de

vită este deficitară.

- Importul de bovine s- a mentinut în limite constante, acesta scăzând uşor, de la 9797 mii euro în 2007,

la 9146 mii euro în 2012. Cu privire la export,  constatam practic o dublare a acestuia în exp resie

valorică, creşterea fiind de la 91775 mii euro în 2007, la 142626 mii euro în 2012. 



- În România, cererea de carne de vită este mai redusă, datorită preferinţei tradiţionale pentru carnea de

porc,  ca  atare consumul  de  carne  de  vită  reprezinta  circa  10% din  consumul  total  de  carne de  60

kg/locuitor.

-  Este  imperativ  să  se  rezolve  multitudinea  de  probleme  existente  pe  lanţul  cărnii  de  vită.  Suntem

deficitari la capitolul abatorizare, neexistând abatoare specializate pentru export, astfel exportăm anima

le vii prin interme diul fermelor de carantină . În perspectivă,  motorul principal al dezvoltării sectorului

cărnii de vită poate fi exportul, dar nu de animale vii, ci de carne (carcasă, piese vacuumate, etc), iar

carnea de vită refrigerată va alimenta consumul intern.

Analiza Swot -Carne de ovine si caprine (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- La sfârşitul anului 2012, la efectivele de ovine şi caprine, România se situează pe locul patru în rândul

Statelor Membre, după Regatul Unit, Spania şi Grecia. 

- Creşterea ovinelor şi caprinelor se realizează cel mai adesea în sistem extensiv,

- În perioada 2007- 2012 efectivele au crescut cu 39% respectiv producţia totala de carne în viu cu 46%. 

-  Comparativ  cu  2007,  în  2012,  se  observa  o  creştere  a  producţiei  de  carne  sacrificate  în  unităţi

specializate cu 23%.

- Numărul cel mai mare de tăieri de peste 50% se face de către crescători, cu respectarea legislaţiei

sanitare veterinare, în perioada sărbătorilor pascale pentru consumul familial.

- Exportul, constituit  în marea majoritate din animale vii (din pacate) aproape ca s-a dublat, acesta

crescând de la 74991 mii euro în 2007, la 136120 mii euro în 2012.

- Preferinţele consumatorilor români pentru carnea de oaie şi capră variază la nivel regional (consumuri

ridicate în regiunea de Sud-est şi regiunea Centru, cu tradiţie în păstorit)

Puncte slabe

-  Dimensiunea  medie  a  fermelor  de  ovine  la  nivel  naţional  în  anul  2010,  este  redusa  (18,44

capete/exploataţie;  21% din ferme sunt mai mici de 10 capete)

- La fermele de caprine dimensiunea medie a fost de   7,12 capete/exploataţie (fermele cu mai puţin de 10

capete reprezinta circa 90% din total/ 47% din efectivul total); 

- Sacrificările se fac mai puţin în abatoare (ferme mici; păşunat / 160- 180 zile)

- Carnea se livrează în carcase sau semicarcase, în general, neomogene ca mărime şi compoziţie:

- Restaurantele şi hotelurile cu meniuri tradiţionale preferă să importe porţiuni tranşate (jigou, antricot,

muşchiuleţ) din Australia şi Noua Zeelandă.

- În perioada 2007- 2011, importul de ovine a crescut de la 117 mii euro în 2007, la 860 mii euro în 2012



- În anul 2010 consumul total de carne de oaie şi capră a fost de 27,41 mii tone cea ce a reprezentat 1,4

kg /locuitor, adică 63,6% din consumul mediu european (UE 27) – 2,2 kg/loc

Analiza Swot -Carne de porc (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

-România  se  situează  in  2012  la  efectivele  de  porcine  pe  locul  nouă  în  Uniunea  Europeană,  după

Germania, Spania, Franţa, Danemarca, Olanda, Polonia, Italia şi Belgia. 

-  Românii  rămân fideli,  prin  tradiţie,  cărnii  de  porc  (in  medie,  consumul   anual  de  carne  de  porc

reprezintă jumătate din consumul total de carne, respectiv 33 de kg/locuitor, faţă de media europeană de

43,3 kg/locuitor);

-  Fermele  comerciale  au  realizat  investiţii  în  adaptarea  fermelor  la  noile  condiţii  şi  respectă  toate

standardele minime de bunăstare.

Puncte slabe

- Concentrarea speciei in mari unitati industriale ce nu respecta legislatia de mediu si pune in pericol

sanatatea umane in regiuni intinse (ex. Banat) . În ceea ce priveşte densitatea la 100 ha teren, Romania

este  campioane  nedorita  a  concentrarii  urmată  de  Grecia,  Suedia,  Finlanda,  Slovacia,  Lituania  şi

Bulgaria

- Lipsa filierelor scurte de calitate (traditionl; ecologic) de marime medie (50-100 buc) la nivel familial

- Cvasiinexistenta punctelor de taiere si a micilor abatoare si carmangerii la nivel teritorial;

- În perioada 2007-2012 efectivele s-au redus cu 22,3% in special in fermele familiale (1,9 mil. porci)

- Structura fermelor este foarte fragmentată, dimensiunea medie a exploataţiilor, la nivel naţional, fiind

de 3,14 capete/exploataţie.

- Numarul de exploataţii de tip comercial cu o dimensiune medie de peste 5000 capete/exploataţie a

crescut în perioada 2007 -  2012, de la 83 capete în anul 2005, la 215 în 2012.

- Sacrificările de porci în unităţile industriale specializate au reprezentat în anul 2012, 63% din totalul

sacrificărilor de porci, faţă de anul 2007 când procentul a fost de doar 33%.(47% trece prin lanţul de

comercializare, restul de 53% fiind consum familial)

- In perioada 2007- 2012 importul de carne de porc ramâne la cote importante în consumul intern;

- Exportul şi comercializarea intracomunitară a cărnii de porc provenită din fermele româneşti a fost

interzisă până in 2012. 



Analiza Swot -Carne de pasare (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- In perioada 2007- 2012  se constată  o reducere a importului de 5,7%, respectiv de la 160 mil. euro  în

2007, la 151 mil. euro în 2012. .

- Exportul a crescut de  9  ori,  de la  23 mi l.  euro în 2007, la  204 mil   euro în 2012.

- Creşterea păsărilor pentru carne în România este sectorul care şi-a revenit cel mai bine după declinul

din perioada imediat următoare privatizării fostelor unităţi de stat.

- Orientarea producătorilor către carnea alba (piept de pasare) şi semi-preparate, produse din categoria

celor cu valoare adăugată mare.

- În anul 2010, consumul  anual de carne de pasăre a fost de 20 de kilogram/locuitor (media europeană a

de 23-24 de kg);

-Consumul de ouă,  se asigura in proportie de 95% din producţia internă, importul de oua realizându- se,

în special, în sezonul rece când oferta nu satisface cererea.

- Din totalul de 72 unităţi de procesare carne pasare, 71 sunt unităţi care îndeplinesc cerinţele UE şi pot

realiza schimburi intracomunitare iar o unitate beneficiază de o perioadă de tranziţie.

- Unităţile de procesare ouă şi produse din ouă ( 63) îndeplinesc cerinţele UE şi pot realiza schimburi

intracomunitare.

Puncte slabe

- În perioada 2007- 2012, efectivele totale de păsări au scăzut cu 12,5%in timpc producţia de carne de

pasăre în viu a crescut cu 16,5%;

-  Dimensiunea  medie  a  fermelor  de  păsări  în  2010,  era  de  32,71  capete/ferma  (inclusiv  fermele

populatiei);

- Scăderea efectivelor de păsări pentru oua ( 55% din numărul total) cu 10,7% în perioada 2007- 2012

(sectorul de creştere al păsărilor pentru ouă s-a dezvoltat mai lent, comparativ cu cel de carne);

- Producţia de ouă din România este circa 80% din producţie se obţine în gospodării individuale şi doar

20% în ferme profesionale. 

-  Piaţa  organizată  de  carne  de  pasăre  este  aprovizionată  aproape  în  întregime  de  producătorii

industriali;



Analiza Swot -Produse apicole (cf. Strat.Presid.2014-2030)

Puncte tari

- Apicultura este una din cele mai vechi îndeletniciri traditionale in mediul rural (polenizeaza peste 150

specii de plante entomofile);

-  Condiţii naturale favorabile pentru obţinerea producţiei de miere;

-  Obţinerea de sortimente de miere diversificate;

-  Din analiza comparativă pentru anul 2012, a preţului/kg al mierii  importate (2,4 euro/kg),  fata de

preţul/kg al mierii exportate (3,04 euro/kg), rezultă o balanţă pozitivă 2585 3,3 mii euro.

- Consumul intern de miere, (2007- 2012) a crescut cu 3486 tone (32%), respectiv de la 10827 tone, la

14313 tone.

-  Calitate superioară a mierii de albine;

- Consumul pe cap de locuitor a crescut de la 0,5 kg, în anul 2007, la 0,75 kg în 2012;

-  Crescătorii  de  albine  şi  procesatorii  de  miere  sunt  conştienţi  de  respectarea  condiţiilor  sanitare

veterinare pentru extinderea exporturilor;

- Ponderea majoritară o reprezintă sectorul privat, care în anul 2012 (42412 apicultori) ce deţine 1,253

milioane familii de albine (producţie de miere de 22509 t)

- In perioada 2001- 2012, a crescut numarul de familii de albine (61,4%)  precum si producţia de miere

(78,86 %).

- Exportul a înregistrat o creştere (2,5 ori)  de la 11902,7 mii euro la 29343,4 mii euro. 

- Structura exploataţiilor, în anul 2012 avea la baza 47,7% ferme între 1 - 25 familii de albine, 33,9%

între 26- 50 familii de albine, (18,4%) cu peste 51 familii de albine;

Puncte slabe

- Importul de miere, în perioada 2007- 2012 a crescut, respectiv de la 563,9 mii euro, la 3490,1 mii euro

-  obţinerea producţie de miere este dependentă de condiţiile naturale;

-  existenţa unui număr mare  de crescători de albine amatori;

-  nivel scăzut al tehnologiei la apicultorii individuali;

-  ponderea ridicată a conducătorilor de exploataţii cu vârste înaintate



Cap.2. Strategia nationala de dezvoltare rurala

2.1. Promovarea fermei familiale comerciale ca si obiectiv tehnic strategic

2.1.1  Structura functiilor fermei familiale comerciale, producatoare de bunuri si servicii publice

2.1.1.1. Dimensionarea producției in ferma familiala comerciala

Dimensionarea  fermei  familiale are  la  bază  conceptul  european  de  fermă  familială,  în  vederea

constructiei unui model tehnico-economic și social adaptat realității europene. Ţinând cont de geografia

Tansilvaniei,  cu un relief  montan şi colinar dominant, mărimea fermei familiale şi conceptul acesteia

trebuie apropiate  de modele existente  în  ţări  cu condiţii  geografice asemănătoare,  şi  mă refer  aici  la

Elveţia, Austria, Irlanda şi eventual Grecia.  Mărimea optimă economic şi social, pe care o recomandăm

pentru  o   fermă  familială  țărăneasca  din  România,  fermă  ce  desfășoară  obligatoriu  o  activitate  de

procesare, depinde de specificul fiecărui domeniu:

Tabelul nr. 2.Dimensiunea recomandata pentru fermele familiale

Nr crt Tipul de ferma Marimea 
1 Ferme de cereale 15-20 ha în regiunile colinare și 20-50 ha

în regiunile de șeș.
2 Ferme legumicole 2000-5000 m2 de spaţii protejate şi 5-10

ha culturi de legume în câmp
3 Ferme floricole 2000-3000 m2 de spaţii protejate şi 3-5 ha

de flori în câmp
4 Ferme viticole 2-5 ha
5 Ferme  pomicole  de  sămânţoase

(măr, păr, gutui)

6-10 ha

6 Ferme  pomicole  de  sâmburoase

(cais, piersic, cireş, prun, nuc)

5-6 ha

7 Ferme  de  arbuşti  fructiferi  (afin,

cătină, zmeur, alun, măcieş, agriş,

coacăz, mur etc.)

3-4 ha

8 Ferme apicole 100-200 familii
9 Ferme de vaci de lapte 8-12 vaci
10 Ferme de bubaline 6- 8 bivoliţe
11 Ferme de porcine 50-100 de porci
12 Ferme avicole 2000-3000 de păsări
13 Ferme de ovine, caprine 100-200 de buc
14 Ferme de iepuri 1000-2000 buc



Filosofia fermelor de producție comerciala

Una din marile întrebări la care trebuie să răspundă factorii de decizie de astazi, la nivel mondial, este 

cea referitoare la cum va arata agricultura viitorului, o agricultura care trebuie să hrănească, la fiecare

12-14 ani, un miliard de indivizi în plus. Pe măsura întrebării apar și răspunsurile. Astfel se pot 

sintetiza două curente majoritare:

-  Primul  curent  de  gândire (productivist  sau  biotehnic) are  la  bază  impunerea  tehnologiei  ca

instrument de asigurare a nevoilor alimentare ale lumii. La baza acestui curent de gândire stă ipoteza

că tehnologia poate înlocui resursele neregenerabile, cum ar fi solul, omul fiind capabil să obțină, din

sisteme agricole fără sol, produse alimentare suficiente. Monocultura este practica permanent întâlnită

în acest sistem biotehnic, în care zonarea culturilor are la baza pretabilitatea specifică a anumitor

regiuni, specializate pentru anumite culturi. Astazi, sistemul este experimentat preponderent în țări

precum Spania și țările nordice (Finlanda, Danemarca, Suedia), ce nu dețin pământ de bună calitate, și

în țările mici, precum Belgia, Luxemburg, Olanda. Sistemul si-a atins deja limita socială, întrucât

consumatorii europeni refuza din ce în ce mai mult  “bombele alimentare cu ceas” de la Almeria si

Murcia din Spania.  Astfel  de legume arată foarte bine estetic,  dar sunt crescute pe roca brută,  în

sisteme artificiale, cu vată minerală, perfuzate cu N, P, K prin sisteme de irigare. Sunt produse fără

gust, dopate cu chimicale. Acest curent de gândire este cunoscut astăzi sub diferite forme, plecând de

la  sisteme de agricultură de precizie,  sisteme agricole fără sol,  sisteme agricole biotehnice sau

biotehnologice etc.

- Al doilea  curent de gândire (socioecologist)   are la bază construcția unui  sistem trilateral între

planta cultivată, arbore și animal. Potrivit acestuia,  sistemul agricol mondial, bazat pe arătură,  nu

poate hrani în viitor o populație mondială în creștere, din cauza epuizării resursei sale primordiale,

solul, și  datorită  comenzii  sociale  de  produse  mai  sănătoase. Pentru  a  răspunde  acestor  două

deziderate,  sistemul  agricol  pune  pomul/arborele  în  centrul  tripletei  viețtii (planta  anuală-

POM/ARBORE-animal).  Este  vorba  de  promovarea  de  sisteme  mixte  agrosilvice  sau  zoosilvice

(fermă agrosilvică, fermă zoosilvică, fermă zoopomicolă, fermă zooviticolă, fermă zoolegumicolă,

fermă zoofloricolă), prin plantarea de arbori și, evident, nu prin distrugerea pădurii actuale.

Avantajele sistemului sunt nenumarate și se raportează la urmatoarele aspecte pozitive principale:

- materia organică rezultată;

- creșterea gradului de confort oferit animalelor;

- distrugerea buruienilor de către animale;

-  eliminarea cheltuielilor și a poluării cu transportul fertilizanților prin fertilizarea directă a culturilor;

- eliminarea cheltuielilor și a poluării cu transportul furajelor;

- eliminarea cheltuielilor duble legate de construcția separată a sistemelor legumicole și zootehnice

protejate;



- reducerea focarului de infecție și a cheltuielilor legate de utilizarea antibioticelor;

- biomasa silvică rezultată se folosește la producția de energie termică și electrică;

- reducerea poluării cu dejecții animale lichide și solide;

- crearea unor peisaje atractive pentru turiști;

- crearea unei meserii mai decente pentru țărani;

- crearea unui microclimat specific ce tamponează factorii de stres;

- crearea unui echilibru între populațiile patogene pentru culturile agricole și populațiile de pradători

(entomofauna utilă).

 2.1.1.2. Dimensionarea procesarii in ferma familiala comerciala

Din păcate, după  ’90, a trebuit să fim  “mai catolici decât papa” într-o ţara majoritar ortodoxă, şi să

închidem mare parte din abatoare, unităţi de procesare etc., fără de care ţăranii au rămas pe dinafara pieţei

legale  de  vânzare  a  cărnii,  brânzeturilor  etc.  În  aceste  condiţii,  este  necesară  o  organizare  a  fermei

ţărăneşti pentru procesare, ca să suplinească veriga dispărută. Procesarea producţiei într-o fermă familială

ţărănească este un element obligatoriu în condiţiile unei dimensiuni relativ reduse a fermei, în prezent şi

în viitorul apropiat. Datorită dimensiunii reduse a fermei, ţăranul nu îşi poate propune să se rezume doar

la producţie, deşi ar fi mult mai comod. Pe de altă parte, ţăranca româncă face procesare în mod cotidian

şi stăpâneşte chiar foarte bine acest proces din punct de vedere tehnic.  Există un  caz  școală la nivel

european, în ceea ce privește orientarea sistemului agricol înspre producție sau înspre procesare, și este

vorba de cazul Belgiei. În timp ce Regiunea Walonă a orientat, prin politici publice, agricultorii către

producția de produse agricole, Regiunea Flamandă a jucat în ultimii 30 de ani cartea procesării. Astazi,

Regiunea Walona este asistata financiar de catre Regiunea Flamandă datorită surplusului consistent de

valoare adaugată, generat de activitatea de procesare. Acum 30 de ani, situația era inversată, flamanzii

fiind asistați  financiar  cu sprijin walon.  Acest  exemplu școală trebuie sa fie pentru România o buna

învățătură de minte,  altfel  ferma țărănească  este  condamnată la  dispariție  în  următorii  7  ani.  În  fapt

obiectivul major de politică agricolă pe care Romania trebuie să și-l propună este legalizarea bucătăriei

țărăncii  românce, care este capabila să gătească alimente extrem de apreciate de straini,  dar care nu

întrunește condițiile de legalitate din punct de vedere sanitar veterinar. Pasul pe care trebuie să-l facă

astăzi o familie de ţărani este  organizarea legalităţii procesării produselor alimentare.  Această etapă

presupune  următorii  paşi:  înscrierea  codului  CAEN  aferent  activităţii  de  procesare  la  Registrul

Comerţului;  înregistrarea  juridică  la  DSV a  activităţii  de  procesare,  cu  respecarea  legislaţiei  sanitar

veterinare (ord. 111) pentru spaţiul de procesare; autorizarea de mediu la IPM.

 Dimensionarea recomandată pentru atelierele familiale de procesare 



Nr. crt. Tip de atelier Suprafața 

atelierului (m2)

Personal familial:

Producție (P)

Vânzare (V)

Valoare investiție 

minimă spațiu 

existent (mii euro)

Valoare investiție 

minimă echipamente

(mii euro)
1 Dulcețuri 25-50 1 P; 1 V 1 2
2 Conserve de legume 25-50 1 P; 1 V 1 2
3 Legume și fructe uscate 25-50 1 P; 1 V 1 2
4 Sucuri 25-50 1 P; 1 V 1 2,5
5 Siropuri 25-50 1 P; 1 V 1 2
6 Brutărie 40-80 1 P; 1 V 2 2
7 Brânzeturi 40-80 1 P; 1 V 2 2
8 Preparate carne 40-80 2 P; 1 V 2 2
9 Ceaiuri 25-50 1 P; 1 V 1 1
10 Sarmale 25-50 1 P; 1 V 1 1
11 Miere de albine 25-50 1 P; 1 V 1 2
12 Pește 40-80 1 P; 1 V 2 2
13 Ciorbe 25-50 1 P; 1 V 1 2
14 Condimente 25-50 1 P; 1 V 1 1
15 Patiserie 25-50 1 P; 1 V 1 2,5

2.1.1.3   Dimensionarea  comercializarii  in  lanturi  alimentare  scurte  specifice  fermei  familiale

comerciale

La nivel european şi mondial sunt aplicate canale de vânzare şi anume vânzarea directă şi indirectă.

La prima vedere ţinânt  cont  de istoria  ultimilor  ani  cel  mai  adecvat  canal  de vânzare a  fost  canalul

vânzării directe. Totuşi în ultimii ani câştigă teren şi vânzările on line iar în prezent se construiesc canale

mixte directe/indirecte  care asociază beneficiile  celor  două (Vânzare/Socializare on line împreună cu

vânzarea directă).

♣ Vânzarea directă

Alături  de  dimensiunea  socială,  economică  şi  ecologică a  actului  de  vânzare  directă  de  “produse

ecologice şi tradiţionale”, în actual context de globalizare a vânzărilor, putem asocia şi  dimensiunea

locală.  

● Vânzarea în târguri şi pieţe

Prima  etapă  a  vânzării  directe  şi  cea  mai  răspândită  este  aceea  a  vânzării  produselor  ecologice  şi

tradiţionale în târguri specializate. 

Un exemplu de reuşită îl constituie târgurile organizate de către  Asociaţia Producătorilor de Produse

Tradiţionale şi Ecologice din Maramureş în diferite oraşe din ţară (Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara,

etc.).

Avantajele sistemului:



- sistemul permite o bună socializare cu consumatorii;

- din punct de vedere financiar se constituie într-un avantaj deosebit pentru ţărani;

Dezavantajelele sistemului:

- dificultatea de a găsi spaţii corespunzatoare în centrul oraşelor;

-  momentul desfăşurării acestuia (vineri, sâmbătă, duminica), când mare parte dintre consumatorii

specifici ai acestor produse sunt plecaţi în weekend;

-  timpul  pierdut în  astfel  de  evenimente,  când  ţăranul  ar  trebui  să  se  odihnească  la  sfârşit  de

săptămână şi să reflecteze la obiectivele săptămânii viitoare;

-  condiţiile climatice deosebite pe care sunt obligaţi  să le îndure ţăranii  (frig,  ploaie,  temperaturi

ridicate etc.) sau produsele (risc de alterare) în astfel de târguri;

- sistemul nu permite o fidelizare coerentă a clientelei din cauza prezenţei sporadice în acelaşi loc.

● Vânzarea în magazine proprii

Vânzarea  în  magazinele  ţăranilor  a  început  timid  prin  2008,  când  apărea  primul  magazin

cooperativă  la  Sibiu  (Biocop).  A continuat  în  2011  la  Cluj-Napoca  (Coşul  Ţărănesc),  respectiv  la

Bucureşti (Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice din Maramureş) și Alba Iulia

(magazinul Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Alba).

Funcţionarea sistemului

Acest sistem, în care minim cinci ţărani se asociază într-o structură de tip asociativ sau cooperativ,

pentru a-şi vinde producţia, este foarte cunoscut la nivel european (Franţa şi Germania au peste 5000 de

magazine cooperativă fiecare).   Magazinele  pot  să fie  specializate (ex.  cinci  producători  de vin)  sau

generaliste  (ex. cinci producători cu produse diferite: carne, brânzeturi,  miere, pâine, ouă).  Tendinţa

europeană este dată de magazinele generaliste care sunt mult mai atractive pentru consumatori datorită

diversităţii acestora. Funcţionarea efectivă a magazinului cunoaşte două variante: fie vânzarea este facută

în fiecare zi a săptămânii de către unul dintre producători, fie magazinul angajează vânzători. Avantajele

sistemului:

-   agricultorul  este ocupat cu vânzarea doar o zi pe săptămână, restul timpului câştigat putând fi

consacrat producţiei şi familiei;

- permite o fidelizare a clientelei şi stabilirea unei încrederi între producător şi consumator. 

Dezavantajelele sistemului

- legate de costurile de funcţionare ale magazinului;

- prejudecăţile care există în rândul ţăranilor români privind noţiunea de asociere sau cooperativă;

- apariţia  unui  intermediar (vânzătorul),  între  ţăran  şi  consumator,  în  cazul  magazinelor  care



angajează vânzători.

● Vânzarea la domiciliul consumatorilor

Tendinţa agricultorilor europeni este de a abandona încet, încet primele două sisteme de vânzare directă şi

de a se îndrepta atât către vânzarea la domiciliul consumatorilor (sau în puncte intermediare), cât şi către

vânzarea în fermă. 

Funcţionarea

Sistemul constă în organizarea formală sau juridică a două grupuri de producători şi consumatori

care  bat palma pe durata vieţii  pentru o distribuţie de produse agroalimentare pe bază de  abonament

săptămânal.  De regulă, acest sistem este focalizat pe distribuţia de produse ecologice, tradiţionale sau

“ţărăneşti”. Organizarea grupului de producători se poate realiza într-o manieră non formală sau juridică

(grup de vânzare). De regulă, grupul se organizează non formal la început, după care, pe măsură ce se

stabilizează ca număr şi compoziţie, se trece la organizarea juridică. Și grupul de consumatori, la rândul

lui, funcţionează o vreme într-o manieră non formală, până se stabilesc legături puternice între membrii

săi,  după  care  alunecă  încet  către  organizarea  juridică.  În  cazul  ambelor  grupuri,  de  producători  și

consumatori, organizarea presupune o împărţire clară de responsabilităţi.

Responsabilităţile grupului de producători :

- gestiunea fişierului de consumatori;

- organizarea comenzilor;

- organizarea  transportului  săptămânal  către  domiciliul  consumatorilor  (sau  către  punctele

intermediare de distribuţie);

- legătura cu consumatorii (news letter, telefon, mail).

Responsabilităţile grupului de consumatori:

- verificarea activităţilor agricultorilor în ferme;

- organizarea sistemului de distribuţie în punctele intermediare;

- organizarea comunicării între membrii grupului de consumatori;

- organizarea sistemului de plată către agricultori;

- organizarea sistemului de creditare a agricultorilor.

Avantaje pe termen lung

-  consumatorul  primeşte  la  domiciliu  sau  într-un  punct  apropiat  de  casa  lui,  o  dată  pe  săptămână,

alimentele  necesare  familiei,  reducând costurile,  riscul  şi  timpul necesare  cumpărării  de  produse

agroalimentare;



- consumatorul are o garanţie a calităţii produsului, cunoscându-şi bine “partenerul de sănătate”.

 

Dezavantaje pe termen scurt

- timpul necesar pentru formarea unei comunităţi de consumatori este destul de lung, ținând cont

de “obişnuinţa” acestora de a merge la cumpărături la magazinul din colț sau la supermarket; 

- efortul necesar pentru menţinerea stabilităţii unei comunităţi de consumatori este destul de mare.

Exemple:

România a cunoscut un sistem apropiat înainte de ’89, când existau abonamente pentru lapte la domiciliu,

sistem care continuă şi astăzi în mod sporadic, pentru câteva categorii de alimente : lapte, brânzeturi,

legume,  fructe.  Din  păcate,  sistemul  nefiind  organizat  juridic,  nu  s-a  constituit  într-o  alternativă  la

sistemele clasice de vânzare.

Primul exemplu de funcţionare organizată a unui astfel de sistem este A.S.A.T. Timiş, unde un grup de

agricultori  sunt  organizaţi  în  grup  de  vânzare  începând  cu  2008.  Grupul  a  fost  organizat  de  către

iniţiatorul acestui sistem la nivel european, un agricultor francez, şi presupune o distribuţie sezonieră de

legume şi fructe, pe baza de abonament. Limitele sistemului sunt date de caracterul sezonier şi de lipsa

unor alimente procesate  (carne,  brânzeturi,  pâine etc.).  Aceste  limite  creează probleme în stabilitatea

grupului de consumatori.  Alte exemple de distribuţie de produse ecologice sau tradiţionale româneşti sunt

reprezentate de Biocop Sibiu (2008) sau Coşul Ţărănesc Cluj-Napoca (2011), care au iniţiat sisteme de

distribuţie la domiciliu aflate într-o fază de incipientă.  

● Vânzarea în fermă

Visul oricărui agricultor este să reuşească să-şi vândă producţia direct din fermă. Un astfel de vis este

posibil,  de regulă,  după  parcurgerea cu răbdare,  în ordine cronologică,  a fiecărei etape de vânzare

directă prezentată mai sus. Un astfel de vis este un obiectiv pe termen mediu sau lung, pe care fiecare

agricultor şi-l poate propune, cu respectarea dumnezeiască a două condiţii de bază: seriozitate şi răbdare.

Avantaje

- economie de timp pentru vânzarea produselor, valorificată în cadrul familiei;

- crearea unei legături pe termen lung cu consumatorul;

-    crearea unei economii locale din care profită regiunea.

Dezavantaje

- necesitatea diversificării activităţilor fermei, pentru asigurarea unui venit decent;

- pierderea intimităţii  familiale, cauzată de prezenţa cvasipermanentă în fermă a unor  persoane

străine (clienţii);



- obligația dobândirii unor  deprinderi de comunicare cu consumatorul, ceea ce nu este, în mod

obișnuit, o mare abilitate a agricultorului.

♣ Vânzarea indirectă

Un asfel de sistem este destul de comod şi este luat în calcul de mulţi agricultori români. Însă  este

limpede că,  din punct de vedere social, economic şi ecologic, un astfel de sistem nu poate să producă

beneficii durabile. 

● Vânzarea în magazine terţe

Vânzarea în magazine terţe este o practică curentă pentru agricultori, grație concepţiei însăşi a sistemului.

La ora actuală, acest sistem este dominant în cazul agricultorilor şi practic inexistent în cazul ţăranilor. Un

sistem mixt a fost propus în ultima vreme de către supermarketuri prin organizarea de târguri în interiorul

acestora. Motivaţia supermarketului, de “recuperare a afacerii şi a mesajului”, este evidentă pe termen

mediu şi lung, chiar dacă pe termen scurt ea poate fi benefică financiar pentru producători. În ultimii ani,

România a cunoscut un fenomen exploziv prin apariția a sute de magazine ecologice sau tradiţionale,

organizate de către comercianţi. Din păcate, aceste magazine vând peste 90% din produse din ţări străine,

nefiind foarte  interesate  de promovarea produselor  româneşti.  O parte  dintre  agricultorii  români  este

tentată totuși să vândă în acest tip de magazine, decizie corectă financiar pe termen scurt, dar nedurabilă

pe  termen mediu  şi  lung.  Logica  unui  comerciant  este  cunoscută:  atâta  timp cât  afacerea merge,  nu

renunță, iar când aceasta patinează sau nu prea merge, o închide. O astfel de gândire pe termen scurt nu

este benefică pentru agricultor, motiv pentru care comerţul european de produse ecologice şi tradiţionale

este realizat de agricultori, nu de comercianţi.

Avantaje

- sistem comod şi uşor de pus în practică;

- economie de timp în vânzarea produselor.

Dezavantaje

- afacerea agricultorului  este la mâna magazinului în ceea ce priveşte fixarea preţului, frecvenţa

aprovizionării sau stabilitatea contractului;

- mărimea  fermei este  condiţionată  de  volumul  vânzărilor  magazinului  (în  special  în  cazul

supermarketului, ceea ce poate duce la o cursă a măririi permanente a fermei;

-    riscul intrării în cursa reducerii preţului, atunci când magazinul este un supermarket;

-    riscul pierderii controlului asupra segmentului de nişă, prin generalizarea vânzărilor la un public

de masă;

- amprenta ecologică ridicată a sistemului, în care produsul agroalimentar parcurge sute de kilometri

pentru a fi vândut, pierzându-se astfel dimensiunea locală a actului de vânzare;

- dificultatea fidelizării unei clientele specifice.



● Vânzarea prin curierat

O practică  indirectă  de  vânzare  o  constituie  vânzarea  produselor  prin  curierat.  O  astfel  de  practică

presupune  parcurgerea  fie  a  unor  etape  prezentate  în  cadrul  vânzării  directe,  pentru  formarea  unei

imagini pentru produsele din fermă, fie existenţa unui magazin on line. 

Avantaje

- costuri reduse pentru actul de vânzare;

- economie de timp în actul de vânzare;

- rapiditatea actului de vânzare;

Dezavantaje

- dificultatea fidelizării clientelei prin necunoaşterea părţilor;

- riscurile actului de vânzare prin neacceptarea produsului şi returnarea acestuia;

● Vânzarea on line

Comerţul  electronic,  bazat  pe existenţa  unui  “magazin virtual”, cunoaşte  o explozie  nemaicunoscută

vreodată de umanitate în ceea ce priveşte volumul vânzărilor într-o perioadă definită de timp.  România

cunoaşte o explozie de astfel de sisteme în ultimii ani. Două variante au fost create până acum, şi anume

Electronic-comerţ, respectiv Mobil-comerţ.

○ E-comerțul

Sistemul  de  E-comerţ  presupune  organizarea  unui  magazin  virtual  în  care,  cu  mijloace  umane  şi

financiare limitate, se poate crea o platformă de vânzare. Sistemul este rapid, comod şi uşor de pus în

practică.  Agricultorul  şi  consumatorul  stau acasă în  faţa  unui  calculator  şi  îşi  realizează  vânzările  şi

cumpărăturile. Printre dezavantaje am aminti dificultatea fidelizării clientelei şi a stabilităţii grupului de

consumatori.

○ Mobil-comerţul

O variantă de comerţ electronic este dată de sistemul “Mobil –comerţ”, în care magazinul virtual este

realizat pe telefonul mobil „inteligent” sau pe tableta mobilă. Acest tip de comerţ a cunoscut o viteză şi

mai mare de dezvoltare decât “E-comerţul” şi poate fi avută în vedere de către agricultorii care nu au

acasă calculator, dar posedă în schimb un telefon mobil.  Doar timpul ne desparte de momentul în care

ciobanul din varf de munte, luând o pauză de la cântatul la fluier, se apucă de vânzarea mieilor direct de

pe telefon.

● Vânzarea prin sisteme M.L.M.



Sistemele de vânzare “multi nivel” se practică în România după anii ’90 de către diferite societăţi

străine. Relativ recent, la Timişoara a apărut o societate care vinde produse ecologice prin sistem M.L.M.,

din păcate de provenienţă străină în mare parte. Cifra de afaceri foarte mare realizată în ultimii ani ne

arată că aceste sisteme pot fi avute în vedere şi pentru produse ecologice şi tradiţionale româneşti. 

 

● Vănzarea “inteligentă”

Cum nu exista sisteme perfecte, în ultima vreme se lucrează la un “sistem de vânzare inteligentă”

care să maximizeze avantajele sistemelor de vânzare directă şi indirectă şi să minimizeze dezavantajele

acestora. Fenomenul de globalizare obligă agricultorii la construcţia unor canale de vânzare care să se

adapteze noilor schimbări. Astfel, se pregăteşte lansarea pe piaţă, de către un grup de agricultori, a unui

sistem de vânzare inteligent, care să îmbine avantajelele a mai multor sisteme de vânzare sau socializare

(Vânzare on line; Vânzare directă; Comunităţi de consumatori; M.L.M.).

2.1.1.4.  Dimenionarea economiei locale ca si univers economic al fermei familiale comerciale

Singura modalitate de răspuns la globalizarea economiei mondiale este construcţia de economii

locale.  Pentru aceasta este nevoie de o gândire globală şi o de o acţiune locală. O astfel de economie

locală trebuie organizată pe o distanţă maximă de 100 de km între fermă şi consumator (în România

vorbim de suprafaţa unui judeţ). Pentru a înțelege mai bine aspectele pozitive ale unei astfel de economii

vom reda câteva avantaje ale sistemului:

- Furnizarea de produse proaspete consumatorilor, fără să mai fie nevoie de intervenţii chimice sau

fizice (iradiere), pentru a ajuta produsele alimentare „să arate bine”, uneori chiar și la câteva luni

după momentul recoltării;

- Reducerea “amprentei ecologice” a produselor alimentare, datorită transportului la mari distanţe;

- Crearea unei legături strânse între ţărani şi consumatori, prin protejarea unei agriculturi naţionale

datorită orientării voluntare a actului de cumpărare;

Presiunea exercitată de umanitate asupra energiei fosile și criza actuală a sistemului financiar mondial

obligă umanitatea la gândirea, până în 2050, unei noi economii mondiale, bazate pe resurse regenerabile

şi  pe  sisteme financiare  durabile.  Nu  mai  este  posibil  să  ne  imaginăm,  peste  10  ani,  că  un  produs

alimentar  mai  poate  să călătorească 5-8000 de km, “din fermă în farfuria  consumatorului”,  la  preţul

litrului  de  combustibil  de  la  acea  vreme.  O  astfel  de  gândire  ar  dubla  sau  tripla  preţul  produsului

agroalimentar, ceea ce îl va face nevandabil pe piaţă, iar singurul răspuns al industriei agroalimentare va

fi să crească proporţia de “chimie” dintr-un produs alimentar către 100%. 



♣ Economia solidară si ecoeconomia (bioeconomia)

Acest nou concept de economie construit pe filosofia finantelor solidare are la baza integrarea în

sistemul actual de economie a noțiunii  de capital  social  și a legaturilor sociale prin intermediul unor

sisteme economice și instrumente economice solidare. Cel mai important instrument de ecoeconomie,

alături de băncile etice, îl reprezintă comerțul solidar la nivel local cu multiplele sale fatete.

○  Banca etică sau sistemele de microcredit etic

Banca etică si sistemele de microcredit etic  sunt instrumente care funcţionează pe principiile unei

bănci normale, dar care şi-a fixat ca principu de bază acordarea de “împrumuturi etice” pentru investiţii

care să încurajeze protecţia  mediului,  precum agricultura ecologică (împrumuturi verzi);  producția  și

comerţul echitabil (împrumuturi echitabile). Aceste sisteme se aplică în țări cu mari probleme de saracie

(India, Banglades, țări din Asia de sud-est , America de sud, America Latină) și au la bază funcționarea

unor sisteme de microcredit  ce funcționează integrând  legăturile  sociale și  capitalul social dobândit.

Obiectivul acestor instrumente este de a transforma țărani nebancabili (excluși de sistemul bancar clasic)

în tarani bancabili.

 ● Moneda complementară virtuală

Ca să facă faţă crizei economice, ţări bogate sau sărace crează monede alternative. În acest sens,

ne vom rezuma, din mii de exemple existente în lume, la doar două. Primul exemplu este cel al Elveţiei, o

ţară bogată care, acum 90 de ani, a creat o “monedă complementară virtuală-WIR”. În 2011, schimburile

economice în WIR s-au situat în Elveţia la 2 miliarde de euro.

Al doilea exemplu este cel al unei ţări sărace, şi anume Argentina, care a introdus, de peste 70 de ani,

monede complementare în care milioane de argentinieni îşi fac cumpărăturile.

În  majoritatea  ţărilor  europene  funcţionează  astfel  de  “sisteme financiare  virtuale  de  troc”, în  care

moneda europeană “euro” este înlocuită parţial cu “monede complementare cu diverse denumiri”. Cum

economia mondială nu dă semne de revenire, rămânând încă multă vreme în criză,  astfel de  “soluţii

alternative” ar trebui luate în calcul de către guvernul României, mai ales în cazul scenariului nedorit al

destrămării zonei euro.

● Achiziții publice solidare 

Sistemul  de  achiziție  publică  de  alimente,  la  nivelul  diferitelor  țări,  se  ridica  la  procente

importante  din  P.I.B.  In  cadrul  acestui  sistem,  diferite  structuri  publice  (universitați,  școli,gradinițe,

administrații  naționale și locale etc.)  fac cheltuieli  însemnate cu alimente în cantine și restaurante, la

protocoale, precum și la diferite evenimente organizate. In acest context, la nivel european se dezvoltă, în



cadrul  unor  organizatii,  sisteme de  parteneriat  cu  structurile  publice,  pentru  achiziția  de  alimente  ce

provin din sisteme de producție solidare. Cel mai cunoscut exemplu european este cel a  “Rețelei celor

500 de orașe solidare,  în care circa 254 de primării de orașe europene au decis ca toate achizițiile publice

de alimente, la nivelul acelor comunitați, să devină achiziții solidare. Astfel, la nivel national, daca dorim

sa dăm o șansă unei agriculturi țărănești, ce practică prin definiție un sistem de producție solidar, trebuie

să  amendăm legea  achizițiilor  publice  în  direcția  obligativității dimensiunii  de  achiziție  solidară în

caietele de sarcini.

Propuneri de masuri:

- Proogramul “Lapte in scoli” sa integreze functiile economiei solidare;

- Proogramul “Fructe in scoli” sa integreze functiile economiei solidare;

● Comerțul solidar la nivel local

Acest sistem de comert este bazat pe comercializare de produse la nivel local doar în circuite

scurte (vânzare în fermă, vânzare la domiciliul consumatorilor, vânzare în târguri și piețe specializate).

Această  formă de comerț  este  un răspuns pe care micii  agricultori,  în  diferite  părți  ale  lumii,  il  dau

actualului fenomen de mondializare, pentru salvarea fermelor lor. De regulă, în acest comerț local se vând

produse  solidare  (ecologice,  traditionale,  etice  etc.),  reprezentând  forma cea  mai  evoluata  de  comert

echitabil. De fapt, cele patru forme de comert solidar (comert ecologic, ecocomerț etic, comerț echitabil

(etic) și comerț local) se regasesc de multe ori împreună în diferite zone ale lumii.

Ex.nr.1.  Comerțul ecologic

Baza filosofică a comerțului ecologic rezidă în punerea pe piață, în circuite de comercializare de

regulă scurte, a unor produse ce înglobează noțiunea de protecție a mediului înconjurător, precum și cea

de protejare a sănătății populației.  Acest sistem este parte a conceptului de bioeconomie (ecoeconomie)

circulară, ca reacție la sistemul actual de economie clasică liniară. Cunoscând riscurile la care este expus

un sistem de economie liniară, în care fluxurile de materie și energie suferă fluctuații variate, datorate

unor zone permanente de risc, s-a reușit, în diferite zone ale globului, construcțuia unui sistem circular al

fluxului  de  materie  și  energie.  În  acest  sistem,  factorii  de  risc  (distanța  de  transport,  prețul

combustibilului,  riscurile  de  deteriorare  cauzate  de  transport),  ținând  cont  de  circuitele  scurte  de

comercializare,  sunt cunoscuți, ușor de monitorizat, de controlat și chiar de eliminat. 

Ex.nr.2. Comerţul echitabil”

Această formă de comerţ existentă pe piaţă de zeci de ani pe axa Nord/Sud și are la bază un

comerţ cu banane, cafea, citrice etc., pe baza unui caiet de sarcini constrângător. Astfel se încurajează



comerţul cu ferme familiale din Africa, America centrală, America de sud, Asia de sud-est, în care se

interzice folosirea copiilor în fermă, fermă de regulă ecologică (Max Havelaar, Solidar'Monde, Artisans

du Monde etc.).

Ex.nr.3. Ecocomerț etic (Biocomerț etic)

O forma mai evoluată de comerț ecologic este ecocomerțul etic, formă de comercializare care

integrează  și  noțiunea  de  etică  in  procesul  de  producție,  pe  baza  unor  sisteme  de  certificare  etice

prezentate în lucrare.

♣  Piaţa de „nişă” pentru produsele de calitate specifice fermei familiale comerciale

Noţiunea de “brand ” începe să fie auzită din ce în ce mai des între consumatori, venind din ţări

străine care au construit,  într-o perioadă de timp îndelungată,  o  „imagine” pentru un produs care să

depăşească graniţele zonei de producţie. O astfel de abordare pe termen lung ia în calcul două ingrediente

de bază pentru reuşită:

-  existenţa unui produs de înaltă calitate  (vizuală,  organoleptică,  tehnologică,  reziduală,  nutriţională,

etică);

-  timpul  scurs  de  la  apariţia  produsului  să  depăşească  un  secol  (minim  trei  generaţii  au  lucrat  la

construcţia imaginii produsului: ex. tată, fiu şi nepot).

Exemple:

Un astfel  de exemplu de brand naţional se profilează şi în România, unde un produs,  “Ţuica

Zetea”, întruneşte cele două condiţii enunţate mai sus. În acest caz, răbdarea şi perseverenţa îşi spun

cuvântul doar atunci când a treia generaţie din familie lucrează la acest produs. Atunci când fiecare judeţ

din România va face acelaşi demers, identificând produsele sale identitare, România ar putea avea o altă

imagine în lume, ştiind că nici un ambasador nu poate face cât face în cazul de faţă “ţuica lui Zetea” .

Diferenţa dintre un ambasador politic şi un ambasador alimentar este dată de durata mandatului său. În

timp ce un ambasador politic are de regulă un mandat de maxim 4 ani, un ambasador alimentar are un

mandat „nelimitat”, care începe după 100 de ani de la apariţia produsului şi intră în istorie. Credem că

aleşii noştri, care “umblă prin pădure ca să caute frunze pentru brandul de ţară”, frunze care se uscă şi

cad anual,  ar trebui să fie mai atenţi cu alegerea simbolurilor. Le recomandăm o plimbare prin satul

românesc,  unde vor  găsi  simboluri  adevarate,  care  au  trecut  proba timpului şi  reprezintă  identitatea

acestui neam. Produsele ecologice şi tradiţionale, produse de ferma ţărănească, trebuie să vizeze o piaţă

de nişă în care segmentul căreia i se adresează este bine delimitat. Aceste produse alimentare au în spate

un întreg patrimoniu rural şi  reprezintă de fapt un  produs cultural,  un element de identitate istorică,

geografică, culturală şi alimentară a spaţiului rural. Un astfel de paşaport cultural se vinde împreună cu

povestea lui unei clientele dornice să cunoască mai bine o regiune. Aceste produse alimentare se consumă



la masa din pensiunea agroturistică a ţăranului, ascultând povestea care stă în spatele obţinerii acestora. În

jurul unui produs alimentar sau tradiţional se construieşte o întreagă  poveste gastronomică, cu servicii

“gastro-turistice” care să-l pună în valoare (drumul vinului, drumul brânzei etc.).

♣ Realizarea unui parteneriat intre agricultor si consumator

Pariul pe care trebuie să-l câştige consumatorul român, pentru a-şi recâştiga respectul faţă de el şi

faţă  de  agricultor,  este  acela  de  a  trece  de  la  comportament  de  consumator   la  comportament  de

consum-actor, responsabil de actul de cumpărare. Acest proces este unul de durată și presupune multă

educaţie în dobândirea responsabilităţii etice faţă de semenii lui truditori ai pământului. 

Aceaşi responsabilitate morală o are şi ţăranul faţă de consumator, iar respectul ţăranului pentru el însuşi

va fi câştigat atunci când va învăţa cum să comunice cu consumatorul, pentru a-i vinde produsele trudei

lui. Vorbim, de fapt, de un proces de “coresponsabilitate” a acestori  “actori ai pieţei agroalimentare”,

ţărani şi consumatori, care trebuie să bată palma în mod organizat juridic, pentru binele ambelor părţi.

Printr-o astfel de “înţelegere juridică”, ţăranul primeşte un “venit garantat” în timp, iar consumatorul

primeşte o “sănătate garantată”. Astfel de înţelegeri au început să apară şi în România - vezi exemplul

ASAT Timiş (Asociaţia de Susţinere a Unei Agriculturi Ţărăneşti), BIOCOP Sibiu, Coşul Ţărănesc Cluj

Napoca.  

Organizarea juridică a consumatorului în “asociaţii de consumatori” este următorul pas pe care

consumatorul român trebuie să-l facă văzând exemplul milioanelor de consumatori vest europeni. Astfel,

consumatorul nu mai poate da vina pe ţăran sau pe agricultor, că acesta nu-i pune pe masă un produs

sănătos, el devenind un “actor” al lanţului alimentar şi nu un “spectator” al acestui lanţ,  cum se întâmplă

astăzi. Diferenţa este esenţială între cele două ipostaze, de comentator sau decident în lanţul alimentar.

●  Definiţia consumatorului: “Un consumator este un cetăţean pentru care actul de cumpărare a unui

produs alimentar este realizat la întamplare şi nu vizează un obiectiv anume în favoarea unui anumit

agricultor sau a  unui anumit produs”

●  Definiţia consum-actorului: Un “consum-actor” este un cetăţean responsabil şi conştient care, prin

orientarea actului de cumpărare a unui produs alimentar înspre anumiţi agricultori şi produse, poate atinge

o dimensiune de ordin economic, social şi ecologic pentru acei agricultori.

● Dimensiunile actului de cumpărare

○ Dimensiunea economică a actului de cumpărare

Alegerea cumpărării anumitor produse alimentare (în cazul de faţă, produse ecologice şi/sau tradiţionale)

de la un anumit grup de agricultori poate să-i permită acestuia un venit economic corect şi stabil.



○ Dimensiunea socială a actului de cumpărare

Prin  d-ecizia de a cumpăra  “alimente tradiţionale şi  ecologice” de la un anumit grup de agricultori,

consumatorii pot obţine garanţii de sănătate consumând alimente de calitate (calitate vizuală, nutriţională,

reziduală,  organoleptică,  etică,  tehnologică).  În acelaşi  timp se poate menţine un ţesut social  în satul

românesc, în vederea evitării fenomenului de exod în spaţiul rural.

○ Dimensiunea ecologică a actului de cumpărare

Orientarea actului de cumpărare înspre produse provenind din ferme certificate ecologic permite o mai 

bună protejare a mediului în zona de producţie.

● Organizarea grupurilor de consumatori pentru consum responsabil

Obiectiv potenţial: Susţinerea unei agriculturi ţărăneşti locale prin orientarea actului de cumpărare

în mod voluntar şi organizat înspre anumiţi agricultori şi anumite produse ce garantează sănătatea 

mediului înconjurător şi respectă tradiţiile locale.

○ Grup informal de consumatori: Grup realizat într-o modalitate informală, din mai mulţi consumatori

(80-100 de familii de consumatori) care îşi propun atingerea în comun, organizarea unei comunităţi de

consumatori, cu scopul principal de a se alimenta sănătos şi responsabil.

○ Grup formal de consumatori: Grup formal din punct de vedere juridic, de regulă organizat sub forma

unei asociaţii neguvernamentale.



2.1.2.  Recunoasterea  si  promovarea  bunurilor  si  serviciilor  publice  create  de  ferma  familiala

comerciala (Bunuri si servicii publice economice; Bunuri si servicii publice sociale;Bunuri si servicii

publice ecologice)

La 21 de ani după conferința de la Rio de Janeiro, care a fundamentat bazele științifice ale conceptului de

dezvoltare durabilă,  se impune astazi,  mai mult  ca niciodată în România,  o transpunere în practică a

acestui concept,  pentru salvarea fermei țărănești  de la dispariție.  Integrarea  funcției  sociale și  a celei

ecologice, alături de funcția arhicunoscută de  producție a unei ferme tărănești, este vitală în contextul

socio-economic actual din mediul rural românesc. Marea provocare care stă în fața fermei agricole este

aceea de a concilia agricultorul, consumatorul și natura sau, altfel spus, aceea de a reconcilia economia,

societatea și ecologia.

Pentru  a  putea  beneficia  de  noua  reformă  a  PAC,  ferma  ţărănească  românească  trebuie  să  devină

multifuncţională şi  să  integreze  obligatoriu  funcţia  economică (comercială),  funcţia  ecologică

(gestionar al peisajului rural), respectiv funcţia socială (menţinând un ţesut social). Cele două funcţii noi

(ecologică şi socială) vor fi remunerate agricultorilor, în noua PAC, prin mecanisme de sprijin financiar

obligatorii  şi facultative.  Noua viziune a Uniunii  Europene,  referitoare la reforma P.A.C, ia în calcul

(indiferent de scenariul care va fi ales)  generalizarea principiului eco-condiţionalităţii plăţilor directe

prin  introducerea obligatorie  în subvenţia standard a unui set  minim de măsuri  de ordin ecologic,  în

vederea accesării plăţilor directe.

Cum spaţiul rural românesc nu va însemna în anii care vin numai agricultură,  ci  şi servicii  în slujba

teritoriului  rural  (servicii  ecologice,  servicii  sociale etc.),  putem înţelege mai  bine această evoluţie  şi

mecanismul prin care noţiunea de ţăran este mai cuprinzătoare decât cea de agricultor. De fapt, noţiunea

de  ţăran va  fi  cu  atât  mai  prețuită,  cu  cât  locul  multor  ţărani  va  fi  ocupat  de  alte  categorii

socioprofesionale,  prin  promovarea  unor  activităţi  nonagricole,  finanţate  azi  de  Măsura  3.1.2.,  prin

P.N.D.R.  Această  provocare  îl  obligă  pe  ţăran  să  devină  în  acelaşi  timp  “ţăran/profesor”,

“ţăran/manager de pensiune”, respectiv  “ţăran/gestionar de peisaj”. Este limpede că mulţi dintre ţărani

nu vor face faţă acestei provocări şi vor “dispărea” din peisajul agricol rural.

Structura actuală a fermei țărănești, bazată doar pe funcția de producție de alimente sau materie prima

agricolă, este insuficientă pentru a o face rentabilă din punct de vedere economic. Astfel, se impune o

reforma radicală a structurii fermei țărănești, plecând de la reforma însăși a funcției de bază, și anume a

funcției de producție. Obiectivul fundamental al acestei reforme funcționale îl reprezintă rentabilizarea

fermei țărănești prin integrarea unor activități aducătoare de venituri, aferente unor funcții realizate de

fermă și neremunerate de comunitățile din care țăranii fac parte.

Funcțiile fermei agricole pot fi reprezentate  pe două paliere:



● Un palier vertical, ce cuprinde funcțiile legate în mod direct de produsul din fermă, și anume funcția de

producție, funcția de procesare și funcția de vânzare directă;

● Un palier orizontal, ce cuprinde funcțiile legate în mod indirect de produsul din fermă și vorbim de

funcția socială și funcția ecologică.

Reforma funcției de productie are la bază integrarea obligatorie a unei activități aducătoare de venituri

(activitatea de procesare), coroborată cu vânzarea directă.

Integrarea  funcției  sociale în  conceptul  de ferma durabilă  presupune alipirea  unor  subfuncții  sociale

aducatoare de venituri (vezi detalii mai jos).

Integrarea  funcției  ecologice în  cadrul  fermei  țărănești  presupune  aducerea  unor  activități  ecologice

aducătoare de venituri (vezi detalii mai jos).



2.1.2.1 Bunuri si servicii publice economice

♣ Prezentarea subfunctiilor economice (Servicii publice in amonte; Producţie (P.); Procesare (P.); Vănzare (V.);

Organizare structuri economice (P.P.V.))

●  Servicii publice in amonte

Parametri Detalii

Cooperative  de

aprovizionare

Activități de aprovizionare cu inputuri pentru ferma:

- Cooperative de aprovizionare cu material genetic vegetal și animal;

- Cooperative de aprovizionare cu ingrasaminte;

- Cooperative de aprovizionare  cu produse fitosanitare;

Cooperative  agricole  de

utilizare  de  material

agricol în comun

Activitati de organizare a lucrarilor agricole:

- Cercuri de mașini (Germania);

- Cooperative agricole de utilizare de material agricol în comun/C.U.M.A.

(Franta);

 Este  de  neconceput  pentru  un  țăran  european  de  a  mai  face  o  investiție

individuală  în  utilaje  și  echipamente  foarte  costisitoare,  ce  se  folosesc  un

numar mic de zile din an (combina de recoltat, utilaje de recoltat, cositoare).

Aceste investiții  se realizează în comun de către trei-cinci țărani,  din doua

motive esențiale legate de aspecte economice: sărăcia din buzunar și eficiența

investiției.

Structuri  de  angajare

comuna

Tip: Grup de angajatori

Angajatul este angajat pe o norma intreaga la mai multi fermieri (2-4 fermieri)

avand o norma diferita (4-2 ore/zi la fiecare).

Aceasta structura este necesara pentru situatia in care agricultorul are nevoie

de un angajat cu norma partiala.

Structuri  de  inlocuire  a

agricultorului

Perioada de inlocuire a agricultorului de catre  agricultori ucenici in ferma

este diferita in functie de specificul parasirii fermei:

- Pe durata concediului (2-4 saptamani);

- Pe durata wk-endului (2-3 zile);

- In cazuri de forta majora (boala; accident etc...);

Agricultorul ucenic preia ferma din punct de vedere juridic si financiar. Pe

aceasta perioada ferma angajeaza o asigurare speciala pentru bunuri.

Sisteme de comasare Comasare de teren pe principiul proprietatii

Comasare de teren pe principiul utilizarii

● Funcția de producție de bunuri publice

Parametri Detalii

Obiectiv Fixarea ca obiectiv, pentru 2020, ca  60 % din teritoriul agricol național (circa   9

milioane de ha), situat  în  zona montană și colinară, să fie certificate ca si bunuri

publice de calitate in ferme familiale comerciale

Teritorii  pentru Teritoriile strategice recomandate pentru agricultura de calitate din Romania sunt:



productia  de

calitate

-  Comunele situate în Parcuri Regionale și Naționale;

-  Comunele situate în zonele montane;

- Comunele situate în zone de agromediu;

-  Comunele situate în arealul NATURA 2000;

- Zone cu handicap specific si natural.

Teritorii recomandate: zone colinare, zone de șeș cu agricultură extensivă.

Teritorii nerecomandate: zone de șeș cu agricultură intensivă.

● Funcția de procesare bunuri publice 

Parametri Detalii

Obiectiv Obiectivul  major  de  politică  agricolă pe  care  Romania  trebuie  să  și-l  propună  este

legalizarea  “bucătăriei  țărăncii  românce”  prin   legalizarea  procesării produselor

alimentare.

Avantaje Diversificarea  activitatilor  si  a  veniturilor;  Evitarea  cursei  de  crestere  a  marimii  fermei;

Cresterea  valorii  adaugate;  Eficientizarea  procesului  de  productie;  Economie  de  energie;

Economie de timp; Economie de personal; Climat psiho/emotional pozitiv; Cadru de munca

familial;  Reducerea cantitatilor  de deseuri;  Organizarea activitatilor  membrilor familiei  in

cadrul  fermei;  Vanzarea directa in ferma si la consumator datorita legalizarii procesarii  si

implicit a vanzarii

● Vanzarea directa de bunuri si servicii publice

Toți țăranii vizează să parcurgă cele cinci etape din actul de vânzare directă, pentru a ajunge la vânzarea

în ferma - de departe cea mai interesantă pentru aceștia. 

Parametri Detalii

Obiectiv Visul oricărui agricultor este să reuşească să-şi vândă producţia direct din fermă. Un astfel

de  vis  este  posibil,  de regulă,  după  parcurgerea  cu răbdare,  în ordine cronologică,  a

fiecărei etape de vânzare directă prezentată mai jos. 

Abordarea presupune două condiţii de bază: seriozitate şi răbdare.

Pasi Primul pas: vânzarea directă în târguri ocazionale;

Pasul al doilea: vânzarea directă în piețe permanente;

Pasul al treilea: vânzarea în magazine proprii;

Pasul al patrulea: vânzarea directă la domiciliul consumatorului;

Pasul al cincilea: vânzarea directă în fermă.

Marimea

perioadei

tranzitorii  

(cei 5 pasi)

- calitatea produsului (organoleptică, vizuală, nutrițională, reziduală, tehnologică și etică);

seriozitatea țăranului;

- modul de organizare a fermei;

- serviciile complementare din ferme (servicii agroturistice, agropedagogice, sociale etc.);

-  atractivitatea  sociala  a  fermei  (ferma  ecologică,  ferma  de  produse  tradiționale);

diversitatea produselor;



- abilitățile de comunicare ale familiei de țărani;

Avantajele

vanzarii  in

ferma

economie de timp pentru vânzarea produselor, valorificată în cadrul familiei;crearea unei

legături pe termen lung cu consumatorul;  crearea unei economii locale din care profită

regiunea.

Dezavantajele

vanzarii  in

ferma

-  necesitatea  diversificării activităţilor  fermei,  pentru  asigurarea  unui  venit  decent;

pierderea intimităţii  familiale, cauzată  de  prezenţa  cvasipermanentă  în  fermă  a  unor

persoane  străine (clienţii);  obligația  dobândirii  unor  deprinderi  de  comunicare cu

consumatorul, ceea ce nu este, în mod obișnuit, o mare abilitate a agricultorului.

● Organizare structuri economice (P.P.V.A.)

Parametri Detalii

Obiectiv Organizare de structuri economice pentru productie, procesare si vanzare impreuna

cu alti agricultori cu scopul eficientizarii economice a fermei.

Structuri  economice

pentru productie

2.1. Structuri individuale (PFA; IFA; II; S.R.L.;)

2.2. Structuri colective: Cooperative de productie

- Numar de agricultori: 3-5 din aceasi familie de regula

Structuri  economice

pentru procesare

3.1. Structuri colective: Cooperative  de procesare si/sau depozitare

- Nr. de agricultori: 10 -1000

- Tip de coperative:Cooperative abator;  Cooperative de preluare si transformare

lapte;  Coperative  viticole;  Cooperative  macelarii;  Cooperative  de  prelucrarea

sfeclei  de  zahar;  Cooperative  de  stocare  de  cereale;  Cooperative  de  stocare

legume/fructe

Structuri  economice

pentru vanzare

4.1. Structuri colective: Cooperative  de vanzare

- Nr de agricultori: in medie intre 5-7

- Circuite de vanzare: magazin in ferma;magazin in oras; magazin mobil pentru

targuri si piete;standuri comune in  targuri si piete; la domiciliul consumatorilor).

-  Tematica  produselor: Cooperative  pe  acelasi  produs  (vin  sau  branza  etc..);

Coperative pe produse diferite (vin, branza etc...)

2.1.2.2. Bunuri si servicii publice sociale

♣ Calitatea alimentelor ca obiectiv social in noile scheme de calitate din PNDR

Noțiunea de calitate  a alimentelor,  asa cum este văzută astazi în România,  trebuie să evolueze și  ea

datorită cerințelor consumatorilor care solicită depășirea  criteriilor de natura vizuală  (marime, formă,

culoare,  preț)  și  integrarea  altor  criterii  de  calitate  (organoleptice,  etice,  nutriționale,  reziduale  și

tehnologice).  Astfel,  pe  lângă  indicatorii  de  calitate  vizuala, trebuie  integrați  indicatorii  de  calitate

organoleptica (gust,  savoare,  arome);  de  calitate nutritională  (conținut in vitamine,  glucide, proteine,

lipide, enzime); de calitate reziduala sau ecologica (continut in nitrati, nitriti,  metale grele, pesticide); de

calitate  tehnologică (rezistentă  la  păstrare  și  transport);de  calitate  etică (agricultura  ecologică,

agricultura rațională,  agricultură durabilă,  agricultură țărănească,  agricultura tradițională,  produse



tradiționale (DOP, IGP, TSG), produse fermier, label roșu). Grijă fața de sănătatea consumatorului și față

de protecția mediului înconjurator sunt doua obiective estențiale pentru țăranii care practică agricultură

ecologică. Pentru a putea masura fiecare indicator de calitate în parte, a fost construit la nivel european un

“Sistem Global de Analiza” care integreaza :

-  metode de analiza morfogenetică  (cristalizarea sensibila/ISO 17025;/  FIBL (Elvetia),  Louis  Bolk

Institut (Olanda), Universitatea Kassel (Germania); morfocromatografia (Institut Kepler/Franta); metoda

picăturilor sensibile (Schwenk);

-metode  de  analiza biotechnica  sau  tehnostiintifica (metoda  Kirlian  si  GDV ,  Gaz  Discharge

Visualisation de Korotkov); metode bioelectronice (L.C. Vincent/Bev); biofotonica si spectroscopie prin

stimularea fluorescentei; metoda Bioscop (metoda semnalelor biologice);

- metode globale de analiza (teste de preferinta alimentara, teste alimentare FIBL);

- metoda Herody (viata solului).

♣ Funcția socială afermei famililale comerciale

Echilibrarea venitului într-o fermă țărănească, în anii care vin, trebuie să țină cont de o serie de obiective

de natură socială, precum producția de alimente de calitate, de alimente traditionale, montane, locale, care

sa fie puse în valoare prin intermediul unor ferme agropedagogice și agroturistice. Astfel de obiective au

putut fi atinse la nivel european doar în cadrul unor  ferme țărănești familiale, datorită  motivațiilor de

natură socio-economică pe care le generează acest model de fermă.

Funcţiile sociale ale fermei familiale comerciale

Fermă  agropedagogică

Fermă agroturistică

Fermă de cercetare

Fermă de practică

Fermă demonstrativă

Fermă socio/ terapeutică

Servicii comunitare

Activităţi culturale

Activităţi politice

Activităţi sociale

Fermă agro-lingvistică

Fermă de prod. tradiţionale

Fermă de produse etice

Ferme de produse locale

Fermă de produse montane

Fermă de barter/troc



● Servicii publice agropedagogice (ferma agropedagogica)

 A doua mare provocare care stă în faţa ţărăncii române este aceea de a evolua de la statutul de

ţărancă, la statutul de ţărancă/profesor.

Printre cele mai simple modalităţi de fidelizare a unei clientele de către un agricultor se numără şi ferma

agropedagogică. O astfel de fermă permite unei clase de elevi să înţeleagă modul de funcţionare a fermei

prin participarea acestora la diferite activităţi. La nivel european, vorbim de o legislaţie aferentă fermelor

pedagogice şi de un fenomen în care peste cinci milioane de elevi petrec minim o zi într-o fermă, de

regulă ecologică. Se pregăteşte, pe de o parte, generaţia consumatorului de mâine, iar pe de altă parte, se

mai corectează,  prin intermediul copiilor, anumite comportamente de cumpărare greşite ale părinţilor.

Este vorba de o educaţie a părinţilor prin intermediul copiilor, fenomen care îşi pune amprenta activ în

mediul european. Procesul vizează transformarea consumatorului   în  consum-actor  responsabil faţă de

societate, de actul său de cumpărare. De regulă, ferma pedagogică oferă contra cost şi o masă de prânz la

solicitarea  elevilor  sau  părinţilor,  formând  astfel  un  venit  complementar  pentru  ţăran.  Acest  tip  de

serviciu benevol, adus de ţăran societăţii de astăzi, nu este deocamdată remunerat de către PAC, în schimb

este prevăzut a fi remunerat începând cu 2014. 

Exemple:

Un exemplu de serviciu agropedagogic numit “magazin/şcoală” a fost creat la Cluj Napoca, în octombrie

2011, de către “Coşul Ţărănesc” Cluj Napoca - sistem în care, în fiecare săptămână, o clasă de elevi cu

părinţii şi profesorii lor participă la un eveniment pedagogic la magazin. Asfel, în cadrul evenimentului

săptămânal,  un  ţăran  îşi  prezintă  povestea  (povestea  găinii  fericite;  povestea  pâinii  negre;  povestea

sucului natural de mere; povestea ţuicii;  povestea mierii  de albine etc.). O aplicație mai  cunoscută a

fermei pedagogice o reprezintă fermele de practică, în care elevii și studenții își desăvârșesc o parte din

pregătirea profesională.

Parametri Detalii

Obiectiv O  mare provocare care stă în faţa ţărăncii române este aceea de a evolua de la  statutul de

ţărancă, la statutul de ţărancă/profesor.

Procesul  vizează  transformarea  consumatorului   în  consum-actor  responsabil  faţă  de

societate, de actul său de cumpărare.Este vorba de o educaţie  alimentara a părinţilor prin

intermediul copiilor, fenomen care îşi pune amprenta activ în mediul european.

Obiective specifice: Propunerea de oferte pedagogice variate; Initierea in economia agricola; 

Intelegerea raporturilor dintre sat si oras; Contributie la dezvoltarea locala; Responsabilizarea

publicului participant;

Activitati Ferme agropedagogice: Nr maxim de elevi: 30

Conditiile din ferma: trebuie sa respecte legislatia in vigoare in materie sociala; sanitar 

veterinara; sanitara; securitate; asigurare; Logistica minimala: sala de primire; toalete; 

apa; trusa de farmacie; parking; cadru primitor Public vizat: Prescolari; Scolari; Liceeni; 

Studenti; familii; persoane cu handicap;



Cadru:  Scolar: Vizitele presupun un acord cu Directorul unitarii de invatamant si au la baza

respectarea  unei  curricule  scolare  (prescolari  si  scolari);  Extrascolar: Vizitele  sunt

organizate in special pentru liceeni; studenti; familii si pentru persoane cu handicap.

Magazin  alimentar  pedagogic:  Un  exemplu  de  serviciu  agropedagogic  numit

“magazin/şcoală” a  fost  creat  la  Cluj  Napoca,  de  către  “Coşul  Ţărănesc”  Cluj  Napoca

(povestea găinii fericite; povestea pâinii negre; povestea sucului natural de mere; povestea

ţuicii; povestea mierii de albine etc.)

● Servicii publice agroturistice (Ferma agroturistica)

Prima mare provocare care stă în fața  ţărancii române  este aceea de a evolua de la statutul de

ţărancă, la statutul de manager de agropensiune. Una din marile bogăţii pentru un ţăran român, care nu

este pusă deloc în valoare de către acesta, este casa în care locuieşte. Punerea în valoare a acestei case este

destul  de  simplă  şi  presupune  începerea  unei  proceduri  de  acordare  a  unei  “margarete” de  către

ministerul de resort. Pe baza unei solicitari scrise, responsabilul cu turismul în cadrul consiliului Judeţean

face o vizită în teren şi întocmeşte o documentaţie de acordare a clasificării.

Motivaţia apariţiei sistemului

Motivaţia principală pentru care sistemul a fost creat este legată de rolul soţiei agricultorului în ferma

agricolă şi în cadrul unei familii de agricultori. Până la apariţia sistemului, soţia unui agricultor, pentru a

aduce un venit suplimentar în casă, era nevoită să aibă un loc de muncă în afara fermei, făcând de multe

ori  naveta  la  mulţi  kilometri  distanţă.  Prin  apariţia  sistemului,  se  reuşeşte  o  stabilizare  financiară  a

venitului fermei prin prezenţa şi participarea activă a soţiei agricultorului în viaţa acesteia.

Parametri Detalii

Obiectiv O mare provocare care stă în fața ţărancii române este aceea de a evolua de la statutul de

ţărancă, la statutul de manager de agropensiune. 

Motivatia

activitatii

Motivaţia principală pentru care sistemul a fost creat este legată de rolul soţiei agricultorului

în ferma agricolă şi în cadrul unei familii de agricultori. Până la apariţia sistemului, soţia

unui agricultor, pentru a aduce un venit suplimentar în casă, era nevoită să aibă un loc

de muncă în afara fermei, făcând de multe ori naveta la mulţi kilometri distanţă. Prin

apariţia sistemului, se reuşeşte o stabilizare financiară a venitului fermei prin prezenţa şi

participarea activă a soţiei agricultorului în viaţa acesteia.

Activitati -  Servicii  clasice  de  agroturism:Degustari  in  ferma;Participare  la  activitatile  agricole;

Participare la pregatirea mesei; Pescuit;Vanatoare;

- Servicii clasice de turism rural:Camping in corturi si rulote;Camere de oaspeti; Pensiune

semi sau completa etc...

- Servicii de “troc” oferta turistica gestionate de retele internationale. Oferta turistica poate

sa contina: troc de paturi; case sau pensiuni intregi sau partiale;troc de mijloace de

transport; troc  mijoace  de  agrement  (barci;etc...);troc  de  retele  de  prieteni;troc  de

retele de socializare;  



● Servicii publice de cercetare aplicativa (Ferme de cercetare aplicativa)

Un mare neajuns al cercetarii agricole românești este legat de organizarea sistemului însuși. Astfel,

cercetarea  românească  agricola  aplicativa  se  realizeaza  în  structuri  de  cercetare  profesionale  și  în

universitati agricole. Limita acestui sistem de cercetare este data tocmai de condițiile standard în care se

realizeaza  actul  de  cercetare  aplicativă,  condiții  în  care  se  pot  obține  foarte  bune  rezultate.  Însă  în

momentul  în  care  rezultatele  cercetării  sunt  transferate  în  condițiile  reale din  teren,  de  multe  ori

rezultatele sunt mult mai slabe. Pentru a depăși astfel de situații, cunoscute și de sistemul de cercetare vest

european în ultimele decenii, a fost integrată fermă țărănească drept veriga esențială finală în actul de

cercetare. Astfel, valoarea unui cercetator sau a unui profesor universitar din mediul agronomic, din tari

precum Franța și Germania, este evaluată și printr-un indicator legat de numărul de contacte telefonice cu

familii de agricultori din agenda personală.  Acest indicator reflectă modul în care obiectivele cercetarii

agricole sunt racordate la realitatile socio-economice din ferme și la caracteristicile comenzii sociale. În

aceste tari s-a ajuns în situația mult dorită de factorul politic, ca acela care comandă cercetarea agricola

să fie țăranul, si tot el este  cel care o plătește. Situația în care  obiectivele de cercetare sunt fixate de

cercetator în biroul sau sunt depășite în aceste țări. Pe aceste considerente, în actuala reformă a P.A.C.

(2014-2021), s-a ajuns la introducerea unui capitol bugetar distinct de cercetare aplicativă în ferme, de

circa 5 miliarde de euro. Depinde de țăranii români și de partenerii lor din sistemul de cercetare agricolă

și  învățământul  agronomic  din  România,  dacă  înțeleg  acest  nou  curs  al  istoriei  și  dacă  vor  deveni

beneficiari  neți  ai  acestor  fonduri  europene  de  cercetare.  Pentru  fermele  țărănești  acest  venit

complementar din cercetare aplicativă, coroborat cu venitul indirect din rezultatele cercetarilor, ar trebui

sa conduca la o mai buna predictibilitate a venitului total al familiei.

Nr

crt.

Parametri Detalii

1 Obiectiv Obtinerea  unui  venit  complementar  in  ferma  taraneasca  prin

implicarea acestei in activitati de cercetare aplicativa.

Pentru  fermele  țărănești  acest  venit  complementar  din  cercetare

aplicativă, coroborat cu venitul indirect din rezultatele cercetarilor,

ar trebui sa conduca la o mai buna predictibilitate a venitului total

al familiei.

In actuala reformă a P.A.C.(2014-2021), s-a ajuns la introducerea

unui capitol bugetar distinct de cercetare aplicativă în ferme, de

circa 5 miliarde de euro.



2 Activitati Tematici de cercetare:

- Piata ecologica;

- Filierele de comercializare;

- Consumul de produse ecologice;

- Profilul consumatorilor;

- Calitatea nutritionala si reziduala a produselor

-  Controlul bolilor si daunatorilor;

- Controlul buruienilor;

- Tehnici de fertilizare organica;

- Tehnici de compostare a materiei organice

- Diversificarea productiei;

-  Diversificarea  functiilor  fermei  (functia  sociala;  functia

ecologica);

- Impactul schimbarilor climatice asupra produselor ecologice 

- Studiul impactului factorilor sociali;

- Impactul politicilor agricole ecologice

- Impactul politicilor fiscale ecologice

- Impactul politicilor de sanatate

●Servicii publice de practica ( Ferma de practica)

Parametri Detalii

Obiectiv Facilitarea  accesului  elevilor  si  studentilor  in  programe  de  formare  profesionala  in  ferme

agricole.

Context Realizarea unui parteneriat între mediul educațional agronomic și lumea agricolă în vederea

realizării unei rețele de ferme de practică agricolă.

La ora actuala accesul este din ce in ce mai dificil datorita pe de o parte indiferenței lumii

agricole față de problemele învățământului iar pe de alta parte datorita inexistenței unui sistem

legislativ care sa reglementeze sistemul de practică. 

Lipsa de motivație a agricultorilor în a primi stagiari se adaugă la cele prezentate mai sus.

Aceasta detașare a lumii agricole față de educația generațiilor tinere se explică și prin fractura

din ce în ce mai evidentă între învățământ și lumea agricolă. 

Cea mai simpla metoda de evaluare a gravității fenomenului se poate realiza prin verficarea

agendei telefonice a profesorilor din învățământul superior agronomic. 

Avantaje 3.1. O mai buna integrare a elevilor si studentilor in productie

3.2. O mai buna integrare a agricultorilor la cerintelele mediului scolar si academic

3.3. O adaptare a curriculei scolare la realitatile din teren;

3.4. O economie financiara a scolilor si universitatilor in ceea ce priveste infrastructura de

practica;

3.5. Orientare profesionala a elevilor si studentilor;



3.6. Reorientare profesionala pentru adulti din alte domenii;

3.7. Schimb de informatii tehnice si economice utile;

3.8. Constructia unei retele de consumatori pentru agricultor;

3.9. Un grad mai ridicat de transparenta a agricultorului vis a vis de consumatori;

3.10. O mai mare credibilitate a agricultorului in sanul mediului profesional;

● Servicii publice demonstrative ( Ferma demonstrativa)

Parametri Detalii

Obiectiv O caracteristica  importanta  a  procesului  tehnologic  este  data  de  transferul  obligatoriu  in

practica prin intermediul fermelor demonstrative. 

Cei  mai  interesati  de  realizarea  de  loturi  demonstrative  sunt  furnizorii  de  inputuri

(ingrasaminte; seminte; utilaje; material seminal; material genetic vegetal; material genetic

animal).

Activitati 2.1. Loturi demonstrative cu soiuri; 

2.2. Loturi demonstrative cu utilaje;

2.3.  Loturi  demonstrative  cu  tratamente   si  tehnici  fitosanitare  impotriva  bolilor  si

daunatorilor;

2.4. Loturi demonstrative cu sisteme de control a buruienilor;

2.5. Loturi demonstrative cu sisteme comparate de fertilizare;

2.6. Loturi demonstrative cu sisteme de lucrari ale solului;

2.7. Loturi demonstrative cu  material genetic vegetal

2.8. Loturi demonstrative cu  material genetic animal

Avantaje 3.1. Schimb de experienta cu alti agricultori;

3.2. Reorientare profesionala pentru adulti din alte domenii;

3.3. Constructia unei retele de consumatori pentru agricultor;

3.4. Un grad mai ridicat de transparenta a agricultorului vis a vis de consumatori;

3.5. O mai mare credibilitate a agricultorului in sanul mediului profesional;

3.6. Contractare de noi clienti;

3.7. Organizare in structuri profesionale;

3.8. Socializare;

3.9. Contacte cu noi furnizori;

3.10. Informare despre noi tehnici

● Servicii publice socio-terapeutice (Ferma socio-terapeutica)

Parametri Detalii

Obiectiv O.1. Integrarea copiilor din orfelinate in familiile agricultorilor;

O.2. Integrarea copiilor si adultilor cu handicap in activitatea fermelor agricole; 

O.3. Integrarea copiilor din familii  nevoiase din cartierele marginase supuse unui climat de

violenta;

Activitati O.1.: Una din marile probleme cu care se confrunta o parte din  fermele agricole este legata de

lipsa urmasilor in preluarea acestora. Situatia este specifica pe de o parte tinerilor care nu isi

intemeiaza  o  familie  de  cele  mai  multe  ori  datorita  specificului  activitatii  agricole.  Multi

crescatori  de animale (in special  capre,  porci  si  oi)  au dificultati  reale in intemeierea unei



familii  datorita  reticentei  tinerelor  de a se casatori  cu astfel  de candidati.  Inexistenta unor

structuri de sprijin pentru acesti agricultori complica si mai mult aceasta situatie dificila.

 Pe  de  alta  parte  situatia  este  generata  de  dezinteresul  copiilor  de  a  continua  activitatea

agricola.

Una  dintre  solutiile gasite in  Uniunea  Europeana  pentru  aceasta  problema  este  legata  de

preluarea de catre acesti agricultori a functiei de “parinti sociali” pentru copii din orfelinate si

case de plasament.

Demografia scazuta in tarile europene se adauga ca si factor perturbator al acestei realitati, iar

prognezele pe termen scurt si mediu nu sunt incurajatoare.

O.2.: Din punct de vedere financiar este mult mai convenabil pentru stat sa transfere pe baza

contractuala  persoane  cu  handicap  in  ferme  agricole,  in  vederea  aplicarii  unei  terapii

ocupationale decat in infrastructura urbana.

O.3. : O zona de selectie de copii pentru “parintii sociali” o reprezinta familiile nevoiase din

cartierele urbane sarace marginase care traiesc intr-un mediu social agresiv cu multa violenta

cotidiana.

● Servicii publice comunitare

Caracteristica de sezonalitate a activitaților multor ferme, precum și instabilitatea venitului obliga

agricultorii la cautarea unor surse de venit complementare în sezoane mai puțin intense, prin oferirea de

servicii comunității din care fac parte. O astfel de abordare îi permite și comunității să valorifice si să

remunereze o mână de lucru locală,  de încredere,  mai  ieftină,  pentru diferite  servicii  cu încredințare

directă, necesare periodic:

- Servicii de deszăpezire;

- Servicii sezoniere de iarnă (salvamont, monitor de ski etc.);

- Servicii de întreținere a vegetației șanțurilor din jurul arterelor de circulație rurale;

- Servicii de întreținere a pășunilor (eliminarea vegetației, locuri de adăpat etc.);

- Servicii de curățire a șanturilor.

Parametri Detalii

Obiectiv Fenomenul de exod rural crează în sine şi efecte distructive la nivelul peisajului rural, prin

abandonarea terenurilor. Astfel, spaţiul rural nu mai devine atractiv pentru turismul rural, cu

grave consecinţe pentru bugetul ţăranilor rămaşi.  In acelasi timp spatiul rural nu mai devine

atractiv pentru instalarea de tineri.

Serviciile comunitare au   început să fie comandate de către primarii, ţăranilor ce dispun de

tehnica necesară. 

Se formează astfel un venit suplimentar pentru ţăran, în anumite perioade când în fermă există

timp neutilizat în scopuri agricole.

Activitati Plecand de la importanta socioeconomică pe care diferite ecosisteme o au pentru o comunitate,

s-a creat premisa unui demers asimilator între gestiunea unui ecosistem ca padurea (gestiune

silvică prin Romsilva) și gestiunea peisajului. 

Servicii 3.1. Dezăpezirea şoselelor;



3.2. Cosirea şanţurilor în lungul şoselelor;

3.3. Cosirea unor parcele pentru evitarea îmburuienării parcelelor; 3.4. Intreţinerea gardurilor

vii;

3.5. Intretinerea perdelelor de protecţie;

3.6. Intretinerea vegetatiei din parcuri;

3.7. Taiatul si transportul lemnelor de foc pentru institutiile publice si pentru familiile sociale;

3.8. Lucrarile de intretinere a infrastructurii stradale;

3.9. Saparea santurilor pentru lucrarile de infrastructura comunala;

3.10. Lucrari de pietruire a drumurilor agricole si forestiere;

3.11. Lucrari de plantare pentru spatiile publice;

3.12. Furnizare, plantare de arbori si arbusti pentru lucrarile silvice de stabilizare a versantilor 

● Servicii publice culturale

Implicarea  țăranului  în  organizarea  de  evenimente  culturale,  în  cadrul  unor  organizații

profesionale culturale, este esențială pentru reușita actului de vânzare directă.  Aceasta implicare are la

baza organizarea juridica a acestora in O.N.G. culturale.

Parametri Detalii

Activitati Evenimente: Evenimente legate de activitatea de semanat; Evenimente legate de activitatea de

recoltat; Evenimente legate de activitatea de muls (Măsurișul de la Pria, Sălaj); Evenimente

legate de activitatea de taiere a porcului; Evenimente legate de un anume produs: Festivalul

strugurilor; Festivalul verzei; Festivalul usturoiului; Festivalul sarmalelor; Festivalul palincii;

Festivalul  cartofului;  Festivalul  prunelor;  Festivalul  castanelor;  Festivalul  nucilor;Festivalul

cireselor; Evenimente generaliste (Tanjeaua, Claca); Concursuri: Concurs de tuns oi; Concurs

de aratura; Concurs de recoltat; Concurs de degustare;

Vanzarea

directa

-stabilirea unei comunicări între țăran și consumatorul urban;

-construcția unei relații de încredere între țăran și consumator, prin fidelizarea acestuia;

-ambianța de bună dispoziție a potențialului consumator în cadrul acestor evenimente;

-bugetul mai ridicat al consumatorului prezent la aceste evenimente.

● Servicii publice de politica agricola

Parametri Detalii

Obiectiv Organizarea politicilor agricole la nivelul unei comune presupune organitarea țăranilor într-o

structură adecvată care, la nivel european, poartă denumirea de camera agricolă. 

Pasi Primul pas: Org. juridică a camerei agricole zonale (C.A.Z.)

Țăranii  dintr-o  zona  (sat  sau  comuna),  interesați  de  continuarea  activității  agricole,  devin

membrii cu drept de vot prin aderarea voluntară la Camera Zonala, ce devine entitate juridica

individuala, sau se afiliaza la Camera Agricolă Județeană (C.A.J.)

Pasul al doilea: Organizarea operațională a C.A.Z.

 Decizia de înființare a unei C.A.Z. poate fi luata  de sus în jos, către C.A.J., dacă deține un



buget suficient pentru cât mai multe structuri zonale, sau poate proveni de jos în sus.

Pasul al treilea: Stab. unei Strategii de Dezv. Zonală (S.D.Z.)

- domeniile agricole și silvice prioritare pentru dezvoltarea zonei;

- modul de organizare juridică pe verticală a fiecărui sector economic;

- modul de organizare economică a fiecărui sector economic;

- modul de organizare a sectorului cultural;

- modul de colaborare cu C.A.J. si C.A.N. (Camera Agricolă Națională);

- raportul de forțe cu structurile statului ;

- Planul Zonal Anual de Acțiune (P.Z.A.A.).

Pasul al patrulea: Organizarea sectorială a țăranilor în asociații profesionale

- accesul la o informație profesională sectorială;

- accesul la un sistem de pregatire profesională sectorială;

- recunoașterea profesională sectorială;

- construcția raportului de forțe profesional și interprofesional;

- organizarea structurilor economice specifice sectorului.

● Servicii publice sociale

Parametri Detalii

Obiectiv Implicarea taranului in viata sociala a comunitatii si in viata profesionala a sectorului sau

specific de productie in cadrul unor organizatii de natura neguvernamentala.

Activitati Membru sau responsabil in O.N.G. legate de  viata comunitatii :Asociatia Fiilor Satului;

Asociatia tinerilor ortodocsi; Asociatia tinerilor catolici;

Membru sau responsabil in asociatii profesionale : la nivel local; la nivel judetean;la nivel

regional;la nivel national;la nivel european;

Exemple  de  asociatii  sectoriale:Asociatia  legumicultorilor;  Asociatia  pomicultorilor;

Asociatia  viticultorilor;  Asociatia  floricultorilor;  Asociatia  apicultorilor;  Asociatia

crescatorilor de animale; Asociatia cultivatorilor de cartof; Asociatia cultivatorilor de sfecla

de  zahar;  Asociatia  cultivatorilor  de  cereale;  Asociatia  cultivatorilor  de  plante  tehnice;

Asociatia cultivatorilor de plante medicinale

Exemple  de  asociatii  generaliste:Asociatia  composesorala;  Asociatia  urbariala;  Asociatia

utilizatorilor de apa;

● Servicii publice agro/linngvistice/culturale in ferma

Parametri Detalii

Obiectiv Invatarea  limbii  romane  de  catre  tineri  europeni  prin  integrarea  acestora  pe  o  durata

determinata intr-un stagiu lingvistic intr-o ferma agricola ecologica.precum cu integrarea intr-

un mediu socio-cultural diferit.

Activitati Cadrul  legal  european  si  mondial  permite  la  ora  actuala  functionarea  mai  multor  retele

internationale  (ex.Wolfing)  in  care  tineri  interesati  de  cunoasterea  unei  limbi  straine  se

integreaza in viata unei familii de tarani pentru o anumita perioada.

Pe  baza  unui  contract  taranul  si  stagiarul  isi  asuma obiectivele  stagiului  prin  participarea



acestuia la activitatile familiei si la activitatile din ferma intr-un numar limitat de maxim 6 ore

pe zi.

Stagiarului i se asigura casa, masa (bani de buzunar   la latitudinea taranului). Stagiarul isi

asigura cheltuielile de transport intre fermele de stagiu lingvistic.

De regula durata stagiului este predefinitata dar de la caz la caz durata stagiului poate fi redusa

in caz de incompatibilitate intre parti sau crescuta in caz de intelegere deosebita intre parti. 

De regula retelele internationale lingvistice si culturale prefera fermete taranesti ecologice cu

marime medie sau mica.

Exemple de activitati:Activitati de invatare teoretica a limbii; Activitatile cotidiene ale familiei

in  casa;  Activitatile  cotidiene  ale  familiei  in  ferma;  Activitatile  cotidiene  recreationale  ale

familiei; Activitatile cotidiene sociale ale familiei; Activitatile cotidiene culturale ale familiei;

 ● Servicii publice traditionale in ferma (ferma de produse traditionale)

Când spui tradiţie, spui identitate alimentară pentru un agricultor sau o comunitate. Identitatea ia

forma unui  paşaport alimentar care permite accesul pe o piaţă conştientă ce apreciază valori precum

tradiţia, sănătatea, protecţia mediului, etica procesului productiv etc. 

Noţiunea de tradiţie a unui produs agroalimentar este sinonimă în multe situaţii cu ceea ce produce

un ţăran român.  Mulţi  ţărani  care au  atestat  acest  produs tradiţional  au început  să  trăiască mai  bine

construindu-şi o afacere. Simpla adăugare a cuvântului „tradiţional” pe o etichetă face ca acest produs să

se vândă mai bine, consumatorul român fiind sătul de produsele chimizate cu care este îndopat în ultima

vreme. Această nevoie de produse tradiţionale duce şi la derapaje din partea unora care folosesc acest

termen de „tradiţional” pe eticheta sau în denumirea magazinului, în afara legii. Pentru a putea trăi mai

bine, acesta trebuie să conştientizeze că face un produs deosebit şi că, pentru a putea comunica acest lucru

unui consumator, trebuie să atesteze produsul ca fiind tradiţional. Din păcate, nu mai este suficient să

spui, ca ţăran, că produci în mod tradiţional, pentru că nu te mai crede nimeni. Astfel, pentru a creşte

valoarea adăugată a unui produs ţăranesc, trebuie realizată atestarea acestuia din punct de vedere legal.

Paşii de parcurs pentru atestarea unui produs tradiţional sunt următorii:

Atestarea la nivel naţional (depunerea la DADR a unui caiet  de sarcini conform legii  din partea

operatorului; verificarea  în  teren  de  către  DADR  a  conformităţii  caietului  de  sarcini  cu  realitatea;

publicarea caietului de sarcini pe site-ul MADR pentru eventuale contestaţii; eliberarea certificatului de

către MADR).

Atestarea  la  nivel  european  (depunerea  la  MADR a  unui  caiet  de  sarcini  de  catre  un  grup  de

producători  (minim 5); trimiterea  caietului  de  sarcini  la  Comisia  Europeană  şi  publicarea  pe  site-ul

Comisiei Europene; perioada de opoziţie de 12 luni în care orice persoană din cele 27 de state membre

poate contesta caietul de sarcini; eliberarea certificatului de către Comisia Europeană).

Parametri Detalii



Obiectiv Productia de produse agroalimentare atestate ca si produse traditionale:Produse D.O.P.; Produse I.G.P.; Produse

T.S.G.;

Activitati O serie de agricultori fac pași însemnați în direcția obținerii unor produse de calitate. Astfel regăsim la nivel

național agricultori care pe cale voluntară fac pasul înspre obținerea de produse tradiționale (DOP; IGP; TSG) ca

și o primă etapă înspre obiectivul final de calitate reprezentat astăzi de produsele ecologice.

Pasii  necesari:  Elaborarea  caietului/caietelor  de  sarcini  pentru  fiecare  produs  agroalimentar;  Depunerea

documentatiei  la  DADR  judeteana;  Eliberarea  atestatului  de  produs  traditional  de  catre  MADR;  Controlul

periodic al DADR; Productia de produse agricole traditionale; Procesare de produse agroalimentare traditionale;

Vanzare de produse agroalimentare traditionale

Exemple:Tradiţia alimentară poate fi percepută la 6 nivele ierarhice:

- la nivel individual (prin construcţia unui  paşaport alimentar individual de către un agricultor: ex. Brânza de

Petrova, MM.) ;

- la nivel de comună (paşaport alimentar comunal: ex.Balmoş de Gârda) ;

- la nivel de microregiune sau judeţ (paşaport alimentar microregional sau judeţean: ex. Brânza de Ţaga) ;

- la nivel naţional (paşaport alimentar naţional: ex. Ţuica de Sălaj) ;

- la nivel european (paşaport alimentar european: ex. Magiun de Topoloveni).

- la nivel mondial (paşaport alimentar mondial: ex. Ţuica Zetea).

● Ferme de produse etice

Ex. Certificarea produselor agroalimentare ca produse “Slow Food”

Una  din  marile  provocări  ale  pieţei  alimentare  europene  o  constituie  trasabilitatea  produselor

agroalimentare (“de la furcă la furculiţă”), adică capacitatea structurilor de control ale statului, de a se

întoarce şi depista responsabilul pe traseul parcurs de produsul alimentar, în sens invers, din “farfurie în

fermă”, în cazul unui incident alimentar. Cu cât traseul este mai lung şi lanţul alimentar are mai multe

verigi  intermediare, cu  atât  este  mai  dificilă  identificarea  responsabililor.  Prima  organizaţie  la  nivel

mondial, care a răspuns unei astfel de provocări, este “Slow Food”, creată acum două decenii în Italia de

Carlo  Petrini,  ca  reacţie  la  sistemul  alimentar  “Fast  Food”. Slow Food a  construit  sisteme la  nivel

mondial, în care “trasabilitatea produselor alimentare este garantată şi uşor controlabilă”, precum:

- Pieţe locale ecologice şi tradiţionale;

- Sisteme de educaţie a gustului în şcoli;

- O universitate a gustului în Italia;

- Un salon mondial al gustului şi mii de saloane de degustare locale.

Provocarea majoră asumată de Slow Food este aceea de a modifica comportamentul alimentar de

la  o  alimentație  bazată  pe  “alimente”,   la  o  alimentaţie  bazată  pe  “hrană” sau  de  la  “aliment” la

“alicament”.  Din acest punct de vedere,  putem spune că  populaţia urbană săracă se alimentează cu

“alimente”, în timp ce populaţia rurală se alimentează cu “hrană”.

În acest sens, o altă provocare a apărut pentru populaţia urbană bogată, care nu are acces uşor la

“hrană”, marketul  punându-i  la  dispoziţie  doar  “alimente”. La  nivel  mondial,  populaţia  bogată  se



hrăneşte cu produse alimentare obtinuţe preponderent din munca manuală, în timp ce populaţia săracă

consumă  produse  obţinute  mecanizat.  Astfel,  la  nivelul  ţăranului  român,  se  iveşte  o  perspectivă

interesantă,  legată  de  hrănirea  preponderentă  a  populaţiei  bogate,  cu  condiţia  că  cele  două  lumi  să

priceapă această realitate socio-economică. Provocarea de faţă ar putea fi asumată de ţăranul român cu

condiţia transgresării statutului său de “ţăran cu fermă”, la statutul de “ţăran cu atelier de procesare”.

Această provocare este evidentă şi este legată şi de percepţia multor categorii de consumatori care atunci

când se aşează la masă încep să-şi spună mai nou “noroc bun “ în loc de “poftă bună”. Conştientizarea

din  ce  în  ce  mai  crescândă  a  consumatorului  român  asupra  hranei  sale  va  obliga  ţăranul  român  la

organizarea de circuite comerciale cu hrană adecvată, înspre această piaţă conştientă. Pasul evolutiv pe

care  rețeaua  Slow–Food  trebuie  să-l  faca,  pentru  a  fi  coerentă  în  acțiunea  sa,  este  de  a  certifica

trasabilitatea produselor printr-un sistem propriu de certificare sau prin sisteme externalizate (sistemul de

certificare ecologic, sistemul de atestare de produse tradiționale, sisteme de certificare produse etice).

Sisteme de certificare etică pentru produse din agricultura biodinamică

- Demeter : sistem de certificare bazat pe un referential tehnic în agricultura biodinamică

Sisteme de certificare etică pentru P.A.M.

- FairWild : sistem de cerificare durabilă a culegerii plantelor aromatice și medicinale (P.A.M.) din flora

salbatică. Creat pe baza unui referențial creat de F.A.O. (ISSC-MAP)

Sisteme de certificare etică pentru produse cosmetice

- Cosmebio: sistem de certificare biocosmetice, bazat pe conditiile de productie si impactul lor asupra

mediului si sanatatii. 

-Na True : sistem de certificare a biocosmeticelor, implantat in Europa si SUA.

Sisteme de certificare etică pentru alte produse

- SGAP Minga :  sistem de garanție și ameliorare participativă a producătorilor;

-  Fairtrade-FLO(Fairtrade Labellling Organisations): sistem de certificare etică bazat pe condițiile de

muncă și pe raporturile între angajatori și salariați;

- E.S.R. (Echitate, Solidaritate, Responsabilitate): sistem de certificare etica creat de Ecocert;

- Max Havelaar: sistem de certificare etică creat de asociația cu acelasi nume.

●  Servicii publice locale (Ferme de produse locale)

Prima provocare in cadrul politicii  de calitate, la care raspunde noua reforma a P.A.C. (2014-

2021), este construcția unei identități locale pentru produsele agroalimentare. Motivația acestui sistem de

certificare este data de reducerea amprentei ecologice a produselor, în contextul schimbarilor climatice și

a crizei energetice mondiale, coroborate cu inventarea unui  “pașaport alimentar local”. Fundamentele

funcționarii sistemului de comerț local se pot vedea mai jos în capitolul de economie locală.

Parametri Detalii

Obiectiv Obiectivul acestui sistem de certificare este  legat de reducerea amprentei ecologice a produselor, în contextul

schimbarilor  climatice  și  a  crizei  energetice  mondiale,  coroborate  cu  inventarea  unui  “pașaport  alimentar



local”.

Exemple

de produse

In cele ce urmeaza prezentam o simulare de strategie de dezvoltare a unei identitati locale din punct de vedere

alimentar pentru un sat oarecare: Marin, com.Crasna, judetul Salaj: Suc de mere de Marin; Dulceata de prune de

Marin; Sirop de piersici de Marin; Tuica de pere de Marin; Tuica de prune de Marin; Tuica de mere de Marin;

Compot de prune de Marin; Jeleu de caise de Marin; Vin de Marin; Prune uscate de Marin; Prajituri de pere de

Marin; Struguri murati de Marin; Vin de pere de Marin; Otet de pere de Marin; Nectar de piersici de Marin;

Lapte de bivolita de Marin; Branza de bivolita de Marin; Carnati de Mangalita de Marin; Caltabos de Mangalita

de Marin; Lapte de oaie de Marin; Branza de oaie de Marin; Lapte de capra de Marin; Branza de capra de Marin

● Ferme de produse montane

A doua provocare a noii P.A.C este legată de construcția unei identități proprii pentru produsele

agroalimentare din zona de munte, pentru compensarea parțială a  handicapului tehnico-socio-economic

legat  preponderent  de relief  si  condițiile  pedoclimatice  ca  factori  de  producție.  Se cunoaște  legatura

directă  dintre  zona de  munte  și  cvasiabsenta  fenomenului  de  poluare  datorat  practicilor  agricole  sau

industriei, si în acest context crearea și protejarea unei identități specifice este primordială pentru zona de

munte.  Pasul  următor  sau  paralel  acestei  certificari  de  produse  montane este,  evident,  certificarea

ecologică a produselor.

Parametri Detalii

Obiectiv Certificarea montana a produselor agroalimentare provenite dintr-o zona montana potrivit noii legislatii europene

de calitate (R.1151/2012 CE)

Exemple Dezvoltarea a unei  identitati  montane din punct de vedere alimentar pentru satul  Negreni,  comuna Negreni,

judetul Cluj: Sirop de muguri de brad de Negreni; Tinctura de muguri de brad de Negreni; Sirop de muguri de

molid de Negreni; Tinctura de muguri de molid de Negreni; Dulceata de afine de Negreni; Dulceata de merisoare

de Negreni; Dulceata de zmeura de Negreni;  Dulceata de mure de Negreni; Dulceata de coarne de Negreni;

Dulceata de prune de Negreni; Dulceata de pere de Negreni; Sirop de afine de Negreni; Sirop de merisoare de

Negreni; Sirop de zmeura de Negreni; Sirop de mure de Negreni; Sirop de coarne de Negreni; Sirop de prune de

Negreni

● Servicii publice de troc 

Parametri Detalii

Obiectiv Furnizarea de produse agricole si alimentare pe un “sistem de schimb” cu produse si servicii

nonagricole.

Activitati Functionarea sistemului: O comunitate de regula de marimea unei comune decide ca o parte

din nevoile ei (bunuri, servicii) sa o asigure prin schimb intre membrii comunitatii. Schimbul

de bunuri  si  servicii  are la  baza o referinta de schimb sub forma unei  “monede virtuale

locale”.Fiecare aderent al asociatiei locale primeste un credit lunar in puncte pe baza caruia



isi procura de la membrii asociatiei bunuri si servicii ce se regasesc intr-un catalog saptamanal

al asociatiei. La sfarsit de luna se face bilantul creditului fiecarui membru in asa fel incat la

sfarsit de an creditul si debitul fiecarui membru sa fie nul daca este posibil.

Exemple de sisteme de troc: S.E.L.- Sistem de Schimb Local, Franta

Exemple  de bunuri:Produse agricole si  alimentare;  Lemne de  foc;  Biciclete;  Materiale  de

constructii; Imbracaminte; Artizanat

Exemple  de servicii:  Taiat  si  transport  lemne din padure;  Cules  prune,  etc...;  Cosit  iarba;

Adunat fan; Constructii de case,  etc...

2.1.2.3. Bunuri si servicii publice ecologice

Functiile fermei

Fermă ecologică

Fermă biodinamică

Fermă energetică

Servicii de polenizare

Fermă recreaţională/divertisment

Servicii de agromediu

Fermă conservatoare de  agrobiodiversitate (“in vivo”)

Servicii de gestiune a peisajului (servicii ecologice)

● Servicii publice ecologice in ferma (ferma ecologică)

Cel mai important efect social pe care ferma ecologica europeana il produce este cel legat de menținerea

unui țesut social echilibrat în spațiul rural. Acest efect social este generat de articularea socioeconomica a

activităților  unei  ferme țăranești  în  jurul  familiei.  Astfel,  s-a  creat  un sistem de agricultură  familială

țărănească,  în  care  se  crează  locuri  de  muncă  pentru  membrii  familiei  care,  de  altfel,  generează  și

marimea fermei. De regula, ferma este construită în jurul părinților și eventual a unuia dintre copiii adulti,

în vederea transmiterii acesteia. Structura economică a activitaților într-o fermă familială este extrem de

bine  definită.  În  mod obișnuit,  bărbatul  preia  activitățile  legate  de  productie,  iar  soția  activitățile  de

procesare,  agroturism  (fermă  agroturistică),  agropedagogie  (fermă  agropedagogică).  O  astfel  de

construcție de model socioeconomic a stat ca principal obstacol în calea “exodului uman” din spațiul rural

european, iar Romaniei de astazi îi vine ca o manușă pentru evitarea aceluiași fenomen. Într-o Românie în

care menținerea fermei țărănești familiale este văzută doar ca “tampon social și electoral”,  avem nevoie

și de alte motivații pentru menținerea acesteia, precum cele de natura economica, în urma transformarii

acesteia într-o unitate comerciala. O astfel de fermă se adapteaza foarte bine realităților socio-economice



ale Romaniei din zonele montane și colinare, și este ușor de transferat ca model de dezvoltare.

Certificarea ecologică a fermei familiale

Toată lumea ştie că un produs alimentar de la ţară este mai sănătos decât cel cumpărat de la oraş, şi totuşi

consumatorul cumpără prea puţin de la ţăranul român. În aceste condiţii, ţăranul mai trebuie să realizeze

doi paşi în direcţia creerii unei valori adăugate pentru produsele sale, din care primul este certificarea

ecologică a producţiei, acolo unde acest lucru este posibil. Prin această certificare, ţăranul mai are acces şi

la  două subvenţii  consecutive  de  la  APIA (subvenţia  de conversie  la  agricultura  ecologică,  respectiv

pachetul 5 de Agromediu de Agricultura Ecologică). Chiar dacă mulţi ţărani fug după această subvenţie,

ea nu trebuie să devină un scop în sine, pentru că, dacă analizăm situaţia la nivel european, vom vedea că,

de regulă, subvenţia duce la lenevirea ţăranului şi nu la dezvoltarea fermei. 

Paşii necesari pentru certificarea ecologică a fermei sunt:

- Semnarea unui contract de certificare cu un operator de certificare;

- Acceptarea în fermă a operatorului pentru efectuarea minimală a două controale pe an.

Alegerea operatorului de certificare este un lucru foarte serios de luat în seamă. De fapt, prin certificare,

un ţăran face dovada seriozităţii sale în relaţia cu sănătatea consumatorului. Prin ştampila de „ecologic”

se transmite de către certificator consumatorului un mesaj, că acest ţăran este un om serios şi responsabil

care are grijă de viaţa consumatorului. Certificatul de produs ecologic pentru un ţăran este, de fapt, un fel

de “certificat de bună purtare” sau, mai bine spus, un „paşaport de intrare în curtea consumatorului”.

Ţăranul ştie din moşi strămoşi că, atunci când porneşti la un drum lung, nu te însoţeşti cu orişicine. Un

consumator de fapt se uită pe etichetă şi caută numele certificatorului atunci când cumpără un produs

agroalimentar. În acest nume are mai multă sau mai puţină încredere, şi în funcție de acest lucru decide

ce produs cumpără. Elementul major furnizat de certificarea ecologică a unui produs este încrederea. Ori,

încrederea între oameni a dispărut de ceva vreme, iar procesul de recâştigare a încrederii între agricultori

şi  consumatori  necesită  timp.  Fiind  vorba  de  un  proces  pe  termen  mediu  şi  lung  vor  câstiga  doar

agricultorii care vor avea răbdare în fidelizarea unei clientele proprii, pe durata vieţii active a acestora.

De la o gândire pe termen scurt, ţăranii trebuie să treacă la o gândire pe termen lung, dacă vor să trăiască

mai bine. 

Din punct de vedere al veniturilor suplimentare, putem vorbi de venituri rezultate din subvenții APIA

(Certificarea  produselor  agroalimentare  ca  produse  ecologice/Ex.393  euro  /ha

pomi/P.5.M.214.Agromediu/A.P.I.A.-RO) si din venituri provenite din diferența de preț dintre prețul

convențional și cel ecologic). Pe lângă produsele agroalimentare, procedura permite și certificarea

produselor  silvice  ca  produse  ecologice  (certificarea  alimentara  ecologica  a  fructelor  din  padure,

certificarea ecologica a lemnului).

Parametri Detalii

Obiectiv rin  certificare  ecologica,  un  ţăran  face  dovada  seriozităţii  sale  în  relaţia  cu  sănătatea

consumatorului..



Pasi Semnarea unui contract de certificare cu un operator de certificare;

- Acceptarea în fermă a operatorului pentru efectuarea minimală a două controale pe an.

AvantajeCertificatul de produs ecologic pentru un ţăran este, de fapt, un fel de “certificat de bună purtare”

sau, mai bine spus, un „paşaport de intrare în curtea consumatorului”.Un consumator se uită

pe etichetă şi caută numele certificatorului atunci când cumpără un produs agroalimentar. În

acest nume are mai multă sau mai puţină încredere,  şi în funcție de acest lucru decide ce

produs  cumpără. Elementul  major  furnizat  de  certificarea  ecologică  a  unui  produs  este

încrederea. Ori, încrederea între oameni a dispărut de ceva vreme, iar procesul de recâştigare a

încrederii între agricultori şi consumatori necesită timp. Fiind vorba de un proces pe termen

mediu şi lung vor câstiga doar agricultorii care vor avea răbdare în fidelizarea unei clientele

proprii, pe durata vieţii active a acestora.  De la o gândire pe termen scurt, ţăranii trebuie să

treacă la o gândire pe termen lung, dacă vor să trăiască mai bine.  Din punct de vedere al

veniturilor suplimentare, putem vorbi de venituri rezultate din subvenții APIA (Certificarea

produselor  agroalimentare  ca  produse  ecologice/Ex.393  euro  /ha

pomi/P.5.M.214.Agromediu/A.P.I.A.-RO) si din venituri provenite din diferența de preț dintre

prețul convențional și cel ecologic). Pe lângă produsele agroalimentare, procedura permite și

certificarea  produselor  silvice  ca  produse  ecologice  (certificarea  alimentara  ecologica  a

fructelor din padure, certificarea ecologica a lemnului).

● Servicii publice biodinamice in ferma

Parametri Detalii

Obiectiv Certificarea  biodinamică a produselor agricole si agroalimentare pe baza unui caiet de sarcini

recunoscuut la nivel european (DEMETER)

Parametri Sistemul de agricultura biodinamica se bazeaza pe filosofia Antroposofiei creata in 1924 de

catre  Rudolf  Steiner  si  are la  baza  studiul  interpretarea si  aplicarea  influentei  lunii  asupra

proceselor de crestere si dezvoltare a plantelor si animalelor.

Principiile tehnologiei in agricultura biodinamica:

Lucrarile solului: Sisteme minime de lucrare a solului

Irigatia:Apa dinamizata prin diferite tehnici si substante dinamizante

Semanatul: Are la baza Calendarul de semanat a lui Maria Thun

Fertilizantii: Pe baza de compost obtinut prin fermentarea aeroba si  anaeroba a materiilor

organice din ferma respectiv pe utilizarea de ingrasaminte verzi

Lucrarile de intretinere: dependente de ciclul lunar

Tratamentele  fitosanitare: introducere de insecte auxiliare  utile;  benzi  florale;  perdele  de

protectie; preparate pe baza de plante etc...

Rotatia culturilor: Asolamente de 4-6 ani  pe familii  de plante in functie de consumul de

elemente nutritive; rezistenta la boli si daunatori; adancimea radacinilor; tipul de sol etc...

Recoltatul: in functie de pozitia lunii ascendente sau descendente

Stocarea recoltei

● Servicii publice energetice regenerabile in ferma



Parametri Detalii

Biomasă  silvică

și agricolă

Salcam, plop, salcie,  mesteacan,  dejecții  animale,  porumb, sfeclă,  rapiță,  canolina,

alge ; coji de nuca si alune etc... 

Energie solară Amplasarea panourilor:  pe casa; pe constructii agrozootehnice; in camp deschis pe

schelet metalic;

Tip de energie: Energie fototermică; Energie fotovoltaică;

Calcul energetic: in functie de latitudine;in functie de longitudine;in functie de panta

acoperisului sau terenului;in functie de  sistemul tehnic (fixe sau mobile);

Energie eoliană Amplasarea turbinei/turbinelor:pe constructii (pentru investitii pana la 1 KW/h);pe

teren (pentru investitii de peste 1 kW/h)

Tip de turbine:cu ax vertical; cu ax orizontal;

Calcul energetic: in functie de viteza vantului; in functie de constanta vantului

Energie hidro Amplasarea turbinei:  direct pe cursul de apa pentru preluarea amplitudinii cursului

de apa;in lateral prin devierea cursului de apa si realizarea unei caderi de apa;

Energie

geotermala

- Sisteme de puturi verticale;

- Sisteme de tubulatura orizontala;

● Servicii de polenizare

Aceasta funcție are la bază producția de miere de albine ca activitate complementară producției de

bază, precum și oferirea unei baze melifere pentru apicultorii din proximitate, asociată cu oferirea de

servicii de polenizare pentru fermă și vecinătăți. Este vorba de o funcție adiacentă funcției energetice,

datorită faptului că producția de miere rezultă complementar cu producția de biomasă energetică prin: 

- Instalarea de perdele de protecție, formate din specii melifere in jurul parcelelor (salcam, evodia etc.);

- Instalarea de benzi florale în ferme pomicole și viticole.

Parametrii Detalii

Obiectiv Cresterea productiei  agricole prin realizarea coresepunzatoare a  functiei  de polenizare prin

intermediul plantatiilor energetice adiacente fermei.

Aceasta  funcție  are  la  bază  oferirea  unei  baze  melifere  pentru  apicultorii  din proximitate,

asociată cu oferirea de servicii de polenizare pentru fermă și vecinătăți. 

Producția de miere de albine rezulta ca si activitate complementară producției de bază.

Activitati 2.1. Plantatii energetice (Salcam; Evodia; Gleditia; etc..)

2.2. Perdele de protectie (Salcam; Evodia; Gleditia; etc...)

2.3.  Benzi  florale:culturi  pomicole  asociate  cu  benzi  florale  din specii  anuale  sau  perene;

culturi  viticole  asociate  cu  benzi  florale  din  specii  anuale  sau  perene;  culturi  legumicole

asociate  cu benzi  florale  din specii  anuale  sau perene;  culturi  cerealiere asociate cu  benzi

florale din specii anuale sau perene; culturi  agrosilvice asociate cu benzi florale din specii

anuale sau perene;

2.4.  Culturi  floricole  asociate  :  Ferme  legumicole/floricole  (cultura  de  tomate  asociata  cu

cultura de craite) 

Venituri 3.1. Polenizare 

Prezenta  unui  numar  adecvat  de  familii  de  albine  intr-o ferma vegetala  (cultura  mare  sau



horticola) duce la cresterea productiei in medie cu 10% datorita realizarii corespunzatoare a

activitatii de polenizare.

3.2. Inchiriere de teren pentru amplasarea albinelor 

3.3. Productia de produse apicole

● Ferma recreationala/divertisment

Asemenea  funcției  melifere,  funcția  recreațională  rezultă  dintr-o  multitudine  de  rezultate

complementare producției de biomasă energetică (plantații energetice, perdele de protecție). Chiar dacă

nu va  exista  o  remunerare  efectivă  a  statului  pentru  aceasta  funcție,  țăranul  poate  să  aducă  venituri

suplimentare prin prestarea acestor servicii în mod direct sau indirect.

Parametri Detalii

Obiectiv Crearea unui cadru recreational sau de diversiment pentru clienti coroborat cu aducerea unui

venit suplimentar mai usor de obtinut.

   De regula aceasta activitate este legata de:

-  activitatea fermei agropedagogice;

-  de activitatea fermei agroturistice;

- de activitatea fermei energetice;

Activitati Funcția  recreațională  rezultă  dintr-o multitudine  de  rezultate  complementare  producției  de

biomasă  silvica (plantații  energetice,  perdele de protecție;  paduri, etc...).  Chiar dacă nu va

exista o remunerare efectivă a statului pentru aceasta funcție, țăranul poate să aducă venituri

suplimentare prin prestarea acestor servicii în mod direct sau indirect.

Tip de investitie:

- Plantatie energetica (Salcie; Plop; Meseacan; Salcam; ); Padure silvica; Perdele de protectie;

Benzi florale; Balta; Lac; Helesteu; Labirint istoric (cultura de porumb, stuf etc...); Ateliere de

pictura; Ateliere de sculptura;

Tip  de  activitati:Vanatoare;  Pescuit;  Plimbare;  Jocuri  pentru  copii;  Pictura;  Sculptura;

Artizanat; 

●  Servicii publice de agromediu

Parametri Detalii

Masuri

gromediu

APIA (RO)

-P.1/M. 214.:Pajiști cu înaltă valoare naturală -124 euro/ha;

- P.2/M. 214:Practici agricole tradiționale - 58 euro/ha;

- P3/M 214. ;Pajiști importante pentru păsări Crex crex; Lanius minor; Falco vespertinus;

- P.4/M. 214: Culturi verzi .-130 euro/ha;

- P.5/M. 214 Agricultura ecologica:ex. 393 euro/ha Pomi; 155 euro/ha culturi furajere

-P.6/M.214:Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) -270 euro/ha; 

- P.7/M.214: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta



ruficollis) (/171 euro/ha)

APIA (Fr) -  Protecția  agrobiodiversității  din  ferme  prin  instalarea  de  perdele  de  protecție  -  150

euro/ha;

APIA (It) - Prezervarea agrobiodiversității în ferme pomicole prin instalarea de cașute pentru păsări

-175 euro/ha;

Masuri  in

alte tari U.E.

-  utilizarea de sisteme zoopomicole, zooviticole, zoolegumicole; utilizarea de sisteme de

cultura agro/silvice sau zoo/silvice; utilizarea de pășuni permanente; utilizarea de populații

locale; utilizarea de soiuri și rase rare; parcele menținute în ogor negru; parcele nelucrate

(parloaga); tehnici economice de irigație; uscarea naturală a furajelor; confortul animal;

efectuarea arăturii pe curbe de nivel; sisteme de producție în aer liber; sisteme de cultura

durabile;  marimea parcelei;  dependenta energetica a fermei; sisteme de lucrări  minime;

suprafețe  de  compensație  ecologică;  menținerea  în  cultura  de  terenuri  în  zone  supuse

“exodului rural”; rotația culturilor.

● Ferme conservatoare de  agrobiodiversitate (“in vivo”)

Parametri Detalii

Obiectiv  Obiectivul major vizat de aceasta activitate este crearea unei  linii de minima rezistenta la

nivelul unei ferme agricole prin adapostirea, intretinerea si inmultirea acestei bogatii ce ne-a

mai ramas pentru a raspunde provocarilor actuale.  Schimbarile  climatice majore alaturi  de

practicile agronomice necorespunzatoare afecteaza drastic agrobiodiversitatea. 

Activitati - Inventar si crestere de rase rustice animale rezistente la boli, daunatori si alti factori de stres;

Inventar si plantare de populatii locale pomicole rezistente la boli, daunatori si alti factori de

stres; Inventar si plantare de populatii  locale legumicole rezistente la boli, daunatori si alti

factori de stres; Inventar si plantare de populatii locale viticole rezistente la boli, daunatori si

alti  factori  de  stres;  Inventar  si  plantare  de  populatii  locale  floricole  rezistente  la  boli,

daunatori si alti factori de stres; Inventar si plantare de populatii locale de specii cerealiere

rezistente la boli, daunatori si alti factori de stres; Inventar si plantare de populatii locale de

plante  tehnice  rezistente  la  boli,  daunatori  si  alti  factori  de  stres;  Inventar  si  plantare  de

populatii  locale  de  plante  medicinale  rezistente  la  boli,  daunatori  si  alti  factori  de  stres;

Inventar si intretinere de populatii locale de arbori, arbusti, plante din flora salbatica  rezistente

la boli, daunatori  si  alti  factori de stres;  Inventar si  intretinere de populatii  de pasari  utile

pentru  fermele  agricole;  Inventar  si  intretinere  de  populatii  de  fauna  utila  pentru  fermele

agricole;

● Servicii de gestiune a peisajului (servicii ecologice)

Una din marile provocări pentru ţăranul român este aceea de a evolua de la  “ţăran” la  “gestionar de

peisaj”.

Fenomenul de exod rural crează în sine şi efecte distructive la nivelul peisajului rural, prin abandonarea

terenurilor. Astfel, spaţiul rural nu mai devine atractiv pentru turismul rural, cu grave consecinţe pentru



bugetul ţăranilor rămaşi. Servicii ecologice, precum dezăpezirea şoselelor, cosirea şanţurilor în lungul

şoselelor, cosirea unor parcele pentru evitarea îmburuienării parcelelor, întreţinerea gardurilor vii sau a

perdelelor  de protecţie  au început  să  fie  comandate de  către  primarii,  ţăranilor  ce dispun de tehnica

necesară. Se formează astfel un venit suplimentar pentru ţăran, în anumite perioade când în fermă există

timp neutilizat în scopuri agricole.

Proiecţia viitoarei PAC:

Astfel de servicii ecologice comandate aleatoriu şi în România, de către autorităţile publice locale, vor

face obiectul unor măsuri financiare de sprijin în noua PAC după 2014.

Servicii de gestiune a peisajului

Plecand de la importanta socioeconomică pe care diferite ecosisteme o au pentru o comunitate, s-a creat

premisa  unui  demers  asimilator  între  gestiunea  unui  ecosistem  ca  padurea  (gestiune  silvică  prin

ROMSILVA)  și  gestiunea  peisajului.  Astfel,  în  reforma  P.A.C.  pentru  2014-2021,  se  are  în  vedere

remunerarea  activității  de  “gestionar  al  peisajului” pentru  agricultorii  care  vor  semna  un  contract

multianual cu statul. 

Parametri Detalii

Obiectiv O alta provocare pentru taranul european este de a se transforma in “gestionar de peisaj”

prin gestiunea elementelor peisagere (landshaft) ale infrastructurii ecologice.

Unul din obiectivele reformei PAC (2014-2021) este conditionarea primirii platilor directe,

de  conditionarea respectarii a unui procent de minim 7% din S.A.U. a fiecarei ferme ca si

suprafata afectata infrastructurii ecologice.

Pentru  cresterea  valorii  adaugate  a  parcelelor  pe  care  se  regasesc  elemente  de

infrastructura ecologica taranii certifica aceste suprafete in agricultura ecologica si creaza

culoare (carari) pentru accesul turistilor.

Infrastructur

a ecologica

Infrastructura ecologica se refera la acele suprafete ale peisajului  unei  ferme care sunt

indirect  productive:  Taluzuri;  Drumuri  inierbate  Luciu  de apa;  Perdele  de protectie  cu

specii silvice; Zone inierbate cu rol tampon intre parcelele aceleasi ferme sau intre parcele

din ferme vecine;  Benzi florale;  Intervale inierbate Ziduri  de sprijin din piatra;  Arbori

izolati;Arbusti izolati; Specii rare si pe cale de disparitie;Paraie;  Locuri de adapat;Locuri

de hranire pentru fauna salbatica;

 

2.1.3. Schimbarea paradigmei de agricultor in cea de taran in noul P.N.D.R.

Reforma actuală a PAC definește, pentru perioada 2014-2020, un buget structurat pe obiective extrem de

clare,  printre  care  cel  mai  important  este  inversarea  tendinței  de  transformare  actuală  a  țăranului  în

agricultor. Capitolele bugetare sunt astfel structurate, încât se dorește o redefinire a noțiunii de țăran și,

implicit, o implicare a acestuia într-o gestiune mai echilibrată a spațiului rural. Se dorește o basculare a

noțiunii de agricultor în aceea de țăran, mult mai adecvată realitaților socio-economice și politice actuale



ale societății.

Această reformă va crea trei tendinte majore vizând noțiunile de agricultor și țăran:

-  prima tendință este legată de  transformarea obiectivelor fermelor agricole industriale (cca

10% din agricultorii  europeni),  prin integrarea anumitor  parametrii  de natura socială  și  ecologică,  în

fermele acestora. O serie de măsuri din noua PAC  prefigurează această tendință (plafonarea subvențiilor

la o anumită suprafață; condiționarea subvențiilor doar pentru agricultori activi; creșterea nivelului de

ecofiscalitate prin creșterea redeventelor de poluare și introducerea de noi ecotaxe etc.). 

-  a doua tendință este cea legata de  o redefinire a noțiunii de țăran și a transformării multor

agricultori în țărani.  Știind că,  la nivel european, peste 40% dintre  fermele familiale comerciale vest

europene au suprafete mici (2-50 ha), acești agricultori sunt vizați de tendința de a redeveni țărani. Pasul

pe care acești agricultori trebuie să-l facă nu este foarte mare in cele mai multe situații. Pasul este unul

obligatoriu pentru aceștia,  altfel  ei  vor disparea din peisajul agricol din cauza presiunilor exersate de

fermele agricole industriale.

- a treia tendință este legată de transformarea fermelor de subzistență (1-5 ha) din estul Europei

(Romania,  Polonia,  Bulgaria  etc.  ),  ce  reprezintă  circa 50 % din totalul  fermelor  europene,  în  ferme

țăranești comerciale. Pasul ce trebuie facut este unul serios, dar situația este fără ieșire. Țăranul care nu

face pasul iese din sistem și intră în istorie. Dispariție sau adaptare - se va citi simbolic pe fruntea acestuia

în următorii ani. 

Conform teoriei  lui  David  R.  Dávila-Villers  (1997),  fenomenul  de  industrializare,  cuplat  cu  cel  de

liberalizare, în contextul actual de mondializare, ne permit identificarea a “trei categorii de lumi rurale”:

- Rural World 1 (R.W.1), reprezentată de așa numita noțiune de agricultori/antreprenori, prezentată

mai  sus ca  prima tendință.  Puterea economică îi  permite un rol important în viața politică și

socială  la  nivel  local  sau  global.  În  Romania  această  categorie  este  reprezentată  de  marii

investitori,  preponderent  din  agricultura  din  Baragan,  Dobrogea,  Campia  de  vest,  Campia

Moldovei, cunoscuți în cadrul noțiuni de “agrobussinesmeni agricoli”.

 

- Rural World 2 (R.W.2), reprezentată de fermele familiale prezentate mai sus ca a doua tendință.

Aceasta  lume  oscilează  între  perspectivă  fericită  de  a  ajunge  în  prima  categorie  de

agricultori/antreprenori sau perspectiva nefericită de a ajunge în categoria a treia (vezi mai jos).

Este o lupta filozofica între tradiție și modernitate, ce se petrece în mintea fiecaruia, între statutul

de  țăran/agricultor și  cel  de  agricultor/țăran, în  care  doar  trecerea  timpului  poate  oferi  un

raspuns. La nivelul unui județ din România, vorbim astazi de cca 30-100 de țărani/agricultori în

aceasta categorie.

- Rural World 3 (R.W.3), reprezentată de fermele de semisubzistență și subzistență prezentată

ca a treia tendință. Aceasta lume nu are decat doua optiuni: fie integrează a doua tendință (Rural



World  2),  fie  dispare.  Mare  parte  din  țăranii  Romaniei  de  azi  se  regasesc  în  aceasta  situație

neconfortabilă. La nivelul unui județ vorbim de circa 10-12 000 de țărani în aceasta categorie.

Cum cele “trei lumi rurale” se întâlnesc pe aceiași piață, în același sistem economic, diferențele majore

de ordin structural dintre acestea le pun în față doar opțiunea confruntării filozofice, economice, sociale si

politice. Această confruntare ideologică intre Tradiție și Modernitate creaza un raport de forțe între cele

trei lumi rurale în care regăsim pe de o parte:

- agricultorii/antreprenori din prima categorie (R.W.1), ce se opun vehement categoriei a treia (RW

3) și caută alianțe cu agricultorii mai mari din RW 2; 

- pe de alta parte, sunt  țăranii din categoria a treia (RW 3) și o parte însemnată din țăranii din

RW.2, ce se opun modelului technico-economic reprezentat  de prima categorie. Aceste doua lumi,

la rândul lor, vor forma în timp o singura lume (RW2), pe măsura ce o parte dintre ei (RW 3) vor

intregra contextul unei ferme familiale țăranești comerciale. Mare parte din țăranii din R.W.3 vor

pierde pariul cu adaptarea la RW2 și  vor dispărea din peisajul agricol, cu toate consecințele

aferente pentru mediul rural.  

2.2. Echilibrul intre obiective si prioritati in noul PNDR

Politica  de  dezvoltarea  rurala  vizeaza  remedierea  slabiciunilor  constatate  in  analiza  SWOT pe  baza

maximizarii  punctelor  tari  ale  teritoriilor  rurale.  Politica  are  ca  si  obiectiv  strategic  valorifuicarea

teritoriilor rurale din punct de vedere economic social si ecologic tinand cont de diversitatea acestora si a

populatilor prezente in spatiul rural. 

Ea are are o ambitie strategica ce deriva din cele 3 mari obiective ale PAC:

- un obiectiv de natura economica (Obiectiv nr 1 al PAC/Competitivitatea agriculturii): dezvoltarea unei

economii  competitive creatoare si  mentinatoare de locuri  de munca in  sectorul  primar (agricultura si

silvicultura),  secundar  (industrii  agroalimentare  si  forestiere),  tertiar  (servicii  rurale,  agroturism,

agropedagogie, turism rural);

- un obiectiv de natura ecologica (Obiectiv nr 2 al PAC/Gestionarea durabilă a resurselor naturale și

combaterea schimbărilor climatice): asigurarea unei gestiuni durabile a resurselor naturale (apa;  sol;

biodversitate) respectand caracteristicile fiecarui teritoriu rural.

- un obiectiv de natura socio-teritoriala (Obiectiv nr 3 al PAC/3 O dezvoltare teritorială echilibrată a



zonelor rurale): promovarea unei dezvoltari teritoriale echilibrate pentru populatiile rurale tinand cont de

diversitatea acestora si asigurarea unei gestiuni durabile a patrimoniului cultural;

Tinand cont  de  analiza  economica,  sociala  si  ecologica  a  zonelor rurale  Romania  va  structura

bugetul PNDR dupa cum urmeaza:

Nr crt Obiectiv P.A.C. Buget PNDR (%)

Obiectiv nr. 1. Competitivitatea agriculturii

Obiectiv nr. 2. Gestionarea  durabilă  a  resurselor  naturale  și  combaterea

schimbărilor climatice

Obiectiv nr. 3 O dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale

Structura bugetului pe cele 6 prioritati:

Nr crt Prioritatea Obiectiv Buget (%)

P.1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării

P.2. Creșterea  competitivității  tuturor  tipurilor  de  agricultură  și

creșterea viabilității exploatațiilor

P.3. Promovarea  organizării  lanțului  alimentar  și  nealimentar  și  a

gestionării riscurilor

P.4. Refacerea, conservarea și  consolidarea ecosistemelor care sunt

legate de agricultură și silvicultură

P.5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
către  o  economie  cu  emisii  reduse  de  carbon  și  rezistentă  la
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

P.6. Promovarea  incluziunii  sociale,  a  reducerii  sărăciei  și  a

dezvoltării economice în zonele rurale:

2.3. Finantarea nationala complementara

2.3.1 Schema nationala de sprijin pentru tinerii agricultori

Pe  modelul  suprogramului  tineri  agricultori  este  nevoie  de  o  schema nationala  complementara

pentru tineri agricultori.



2.4. Concordanta PNDR cu obiectivele Strategiei de la Lisabona

Nr crt Obiectivele strategiei de la Lisabona (L.1-L.5) Obiective
PNDR

Prioritati
PNDR

L.1 Promovarea  unei  cresteri  ce  respecta  mediul  si  care  lupta  impotriva

schimbarilor  climatice,  integrand  dimensiunea  economica  si

preocuparea ecologica reducand poluarea generata de agricultura

O.2. P.3.
P.4.
P.5.

L.2. Investitii in capitalul uman O.1. P.1.

L.3. Stimularea cercetarii si inovarii intreprinderilor O.1. P.1.

L.4 Crearea de locuri de munca in mediul rural O.3. P.1. P.6.

L.5. Facilitarea coeziunii si atractivitatii teritoriilor O.3. P.6.

2. 5. Concordanta PNDR cu obiectivele Strategiei de la Goteborg

Nr crt. Obiectivele Strategiei de la Goteborg (G.1-G.3.) Obiective PNDR

G.1. Durabilitate economica O.1.

G.2. Durabilitate ecologica O.2

G.3. Durabilitate sociala O.3.

2.6.  Concordanta dintre  obiectivele si prioritatile PNDR cu Strategia europeană pentru creşterea

inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii  –  Europa 2020

Nr crt Obiectivul Aportul economic, social si ecologic

1 Economic Productia viabila de hrana care sa:
-  contribuie la creşterea venitului agricol şi  la stabilizarea acestuia prin limitarea
fluctuatiilor;
-   creasca  competitivitatea   sectorului  agricol   si să  consolideze  poziţia
agricultorului în cadrul  lanţului alimentar. 
-  compenseze  dificultăţile de producţie în zonele unde există  dezavantaje naturale
specifice;
-  reduca GES si  sa atenueze efctele  schimbarilor climatice prin introducerea de
practici benefice pentru mediu si clima;

2 Ecologic Realizarea  unui  management  durabil  al  resurselor  naturale  care  sa  atenueze
schimbările climatice prin: 
-  garantarea de   practici de producţie durabile şi pentru a asigura furnizarea de
bunuri publice remunerate de catre societate;
-   creşterea  verde   si inovare  ecologica in  sprijinirea  noilor  aşteptări  ale
consumatorilor;
-  sprijinirea agriculturii ca  si  coloana  vertebrală  a  economiei  rurale,  piatra  de
temelie a pastrarii tradiţiilor locale şi a identităţii sociale. 

3 Socio-
teritorial

- crearea de locuri de muncă în mediul rural intr-o economie rurala multifunctionala
diversificata;
-  promovarea  diversitatii  structurale în  cadrul  sistemelor  agricole,  permitand



coexistenta unor tipuri diferite de agricultura intr-o economie locala

2.7.  Concordanta dintre  obiectivele si prioritatile PNDR cu strategia prezidentiala 2014-2030

Nr crt Obiectivul Aportul economic, social si ecologic

Economic/
Ecologic/
Socio-
teritorial

“Noua  filosofie  a  dezvoltării  spaţiului  rural  se  bazează  pe  conceptul   de
dezvoltarerurală 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 eco nomiei 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 în activitatea economică rurală, cu prioritate
a resurselor regenerabile”

 

2.8. Concordanta dintre  obiectivele si prioritatile PAC si masurile de finantare din PNDR

Obiectiv Nr crt Prioritatea Masura

O.1 P.1. P.1.Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării M11

O.2 P.2. P.2.Creșterea  competitivității  tuturor  tipurilor  de  agricultură  și

creșterea viabilității exploatațiilor

P1,P2, M12

O.3 P.3. Promovarea  organizării  lanțului  alimentar  și  nealimentar  și  a

gestionării riscurilor

M10, M14, M7

P.4. Refacerea,  conservarea  și  consolidarea  ecosistemelor  care  sunt

legate de agricultură și silvicultură

M1;M2;M3;
M4; M5; M6

P.5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
către  o  economie  cu  emisii  reduse  de  carbon  și  rezistentă  la
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

M1;M2;M3;
M4; M5; M6

P.6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării

economice în zonele rurale:

P1,  P2m  M8,
M9, M13

Descrierea obiectivelor PNDR si  a indicatorilor de rezultat:

2.9. Obiectivul strategic al agriculturii Romaniei in cadrul PNDR

Nr crt Obiectiv strategic Masuri/Programe

1 Asigurarea suveranitatii alimentare a Romaniei 

in anul 2020

10 masuri de finantare

2 programe subtematice

 



2.9.1. Provocari ale agriculturii romanesti in perioada 2014-2020

- Schimbarile climatice si impactul acestora asupra rezervelor de apa in fermele agricole;

-  Securitatea  alimentara,  siguranta  si  calitatea  alimentelor  zdruncinata  de  incidentele  aparute  pe

lanturile alimentare lungi;

- Exodul rural si necesitatea mentinereii unui tesut social echilibrat in mediul rural;

- Asteptarile consumatorilor fata de alimentatie si necesitatea organizarii unei economii locale printr-o

agricultura de proximitate;

- Prezervarea biodiversitatii, agrobiodiversitatii si utilizarea energiilor regenerabile in fermele agricole;

- Necesitatea remunerarii serviciilor publice furnizate societatii de catre agricultori;

2.9.2. Modelele de agricultura sustinute de catre politicile publice

- In zonele de campie modelul dominant de ferma (din punct de vedere social, ecologic si economic) ce

va fi sustinut de catre politicile agricole va fi modelul societatilor agricole;

- In zonele de colinare si montane modelul dominant de ferma (din punct de vedere social, ecologic si

economic) ce va fi sustinut de catre politicile agricole va fi un modelul fermei familiale;

2.9.3. Domenii strategice de productie pentru agricultura Romaniei

2.9.3.1. Directiile principale ale Reformei P.A.C. pentru Romania

a. Masurile agroecologice benefice pentru mediu si clima

- Sectorul de agricultura ecologica;

- Sectorul de agromediu;

- Sectorul de zone cu specific natural si economic;

- Sectorul de proiecte inovative ecologice (PEI);

- Sectorul aferent suprafetelor afectate de masura de inverzire;

b. Masurile ce vizeaza promovarea produselor de calitate prin scheme specifice:

- Sectorul produselor traditionale (DOP; IGP;TSG);

- Sectorul produselor montane

- Sectorul produselor locale

- Sectorul produselor etice

- Sectorul produselor de casa

c. Masurile ce vizeaza agroecosistemele agrosilvice



-  Sectorul padurilor ecologice

-  Sectorul  fermelor  mixte  (agrosilvice;  silvopastorale;  zoopomixole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole);

- Servicii de silvomediu;

d. Lanturile alimentare scurte in vederea incidentelor alimentare 

- Vanzarea directa (targuri; piete; domiciliu; magazin propriu; ferma);

- Piete locale in cadrul economiei locale;

- Sisteme parteneriale intre agricultori si consumatori;

e. Masurile pentru o agricultura a cunoasterii

- Transferul de cunostiinte;

- Servicii de consiliere;

- Cercetare inovativa in ferme;

- Cooperare;

f. Programele subtematice:

- Tineri agricultori;

- Zona montana;

 

g. Masurile de remunerare a bunurilor si serviciilor publice de catre societate

- Activitatile remunerate se regasesc in cadrul celor 2  programe subtematice;

h. Masurile de refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de 

evenimente catastrofale 

- Prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre naturale și 

de evenimente catastrofale 

- Gestionarea riscurilor 

- Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor 

- Fonduri mutuale pentru bolile animalelor și ale plantelor și pentru incidentele de mediu 

- Instrumentul destabilizare a veniturilor

i.Dezvoltarea suveranitatii alimentare in proteina vegetala

- Promovarea culturilor proteice conventionale in zonele de campie in cadrul pachetului financiar de

baza;

-  Promovarea culturilor  proteice ecologice ca si  masuri  compensatorii  pentru suprafetele  de interes



ecologic din cadrul masurii de inverzire in cadrul pachetului financiar facultativ;

- Dezvoltarea de capacitati de stocare si procesare proteine vegetale si oleaginoase de catre grupurile de

tineri agricultori;

2.9.3.2. Obiectivele productiei agroalimentare

a) Dezvoltare teritoriala durabila

- Asigurarea potentialului de export prin pozitionarea zonelor de campie, prioritar catre producerea de

cereale  (5,3  milioane  ha)  si  oleoproteaginoase  procesate  (cresterea  de  la  32% la  100% a materiei

procesate la export);

- Asigurarea suveranitatii alimentare prin pozitionarea zonelor de montane si colinare, catre producerea

de  produse  agroalimentare  procesate  de  calitate  (ecologice;  traditionale;  locale;  montane;  etice)  in

sectorul  cresterii  animalelor,  arbustilor  fructiferi,   florei  spontane,  pomiculturii,  viticulturii  si  PMA

(Plante Medicinale si Aromatice) tinand cont de sectoarele deficitare (carne, peşte, fructe, legume);

b) Dezvoltare orizontala durabila

ferma familiala taraneasca

Obiectiv  politic  si  economic: Pozitionarea  fermei  familiale  comerciale  ca  si  nucleu

socio/economic/ecologic  de  baza  in  asigurarea durabila  a  suveranitatatii  alimentare  a  Romaniei  cu

produse de calitate;

Obiectiv tehnic:  Transformarea fermei familiale taranesti de subzistenta in ferma familiala taraneasca

comerciala durabila

ferma industriala

Obiectiv politic si economic: Pozitionarea unitatilor agoindustriale ca si furnizor de materii agricole

procesate finite pe piata internationala;

Obiectiv  tehnic:  Restructurarea  unitatilor  agroindustriale  in  ferme  agricole  performante  economic,

social si  ecologic  (reducerea amprentei ecologice; reducerea amprentei sociale; reducerea amprentei

asupra sanatatii);

c) Dezvoltare economica, sociala si ecologica durabila :

- atenuarea efectelor schimbarilor climatice printr-o gestiune echilibrata a resurselor naturale (sol; apa;

aer; biodiversitate si agrobiodiveritate) prin intermediul practicilor benefice pentru mediu si clima ce

vizeaza restabilirea echilibrului ecologic in spatiul rural;

- remunerarea de catre societate a bunurilor si serviciilor publice (alimentare; sociale; ecologice) create

preponderent de catre ferma familiala taraneasca;



- dezvoltare rurala teritorial echilibrata prin atragerea populatiei tinere migrate la oras sau emigrate in

strainatate si restabilirea echilibrului economic, social si ecologic al satului romanesc;

- Intoarcerea intr-o pozitie fireasca a piramidei rasturnate a varstei agricultorilor printr-un program

subtematic “tineri agricultori” in cadrul noului PNDR;

- Crearea unui mediu favorabil stimulării  investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea IMM -urilor

din economia rurală non-agricolă şi de prelucrare a produselor agricole primare

-  Echilibrarea finanţării  celor  doi  piloni  ai  economiei  ruraleprin  transferul  a  10% din pilonul  1  in

Pilonul 2 (dezvoltarea economiei agroalimentare locale);

- Dezvoltare rurală durabilă,  bazata pe o  infrastructură rurală  modernă, o echipare tehnică adecvată

a teritoriului rural al localităţilor şi  locuinţelor rurale si atingerea unui standard acceptabil de viaţă

rurală prinreducerea sărăciei severe din spaţiul rural

2.9.3.3. Obiectivele productiei  agro-energetice

Principii: 

- Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie agroenergetica atata timp cat nu

este  pusa  in  pericol  suveranitatea  alimentara  a  Romaniei  si  valorile  naturale  si  culturale

(biodiversitatea, bunurile si serviciile publice ecologice, peisajul cultural etc...;

- Sectoarele agroenergetice de productie de agrocarburanti, alcool sau energie (cu exceptia productiei

pentru asigurarea nevoilor din ferma) nu vor putea fi  sprijinite de catre PNDR si in consecinta vor

solicita sprijin financiar de la Ministerul Economiei (productie si procesare);

Conditii socio economice si ecologice:

a. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de biogaz din transformarea de

dejectii animale, deseuri agroindustriale sau deseuri menajere urbane si rurale;

b.  Sectorul agroalimentar  poate coexista alaturi de sectorul de productie de  biogaz din transformarea

biomasei agricole cultivate atata timp cat nu se pune in pericol economic sectorul alimentar (presiune

asupra pretului de achizitie materie prima);

c.  Sectorul  agroalimentar  poate  coexista cu  sectorul  producerii  de  agrocarburanti  cu  respectarea

pricipiului de baza enuntat mai sus.

d.  Sectorul agroalimentar  poate coexista  cu sectorul biotehnologiilor in zona de campie  (cu exceptia



zonelor  protejate;  zonelor  de  agromediu;  suprafetelor  supuse  masurii  de  inverzire) cu  conditia

acceptarii de catre populatia acestei zone (zona montana si colinara sunt orientate catre productia de

alimente de calitate) si a principiilor din preambul;

e.  Sectorul  agroalimentar  poate  coexista alaturi  de  sectorul  de  productie  de  biomasa  silvica  si

energetica cultivata (plantatii energetice) pe terenuri impropii agriculturii ( degradate, poluate etc..);

f.  Sectorul  agroalimentar  poate coexista alaturi  de sectorul  de  productie  de energie fotovoltaica si

eoliana atata timp cat nu se scot din circuitul agricol suprafete de teren si nu este afectat sectorul de

crestere de animale prin deposedarea de resursele de apa de suprafata (Ex. in zona montana datorita

investitiilor fotovoltaice se afecteaza ireversibil fermele de capre; fermele de bovine; fermele de equine;

investitiile hidro afecteaza sectorul animal montan cu predilectie);

g. Sectorul agroalimentar nu poate coexista cu sectorul producerii de energie fosila (ex. gaze de sist) pe

terenuri agricole, pentru a raspunde provocarilor legate de  schimbarile climatice si de gestiunea apei

potabile si de irigat;

h. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de agromateriale de constructii

furnizandu-i  ca  si  materie  prima  subprodusele  rezultate  atata  timp  cat  se  respecta  principiile  din

preambul;

g. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de bioproduse si bioenergie,

biocombustibili,  furnizandu-i  ca  si  materie  prima  subprodusele  rezultate  atata  timp  cat  se  respecta

principiile din preambul;



2.9.4.  Schimbarea paradigmei alimentare in cadrul obiectivelor si prioritatilor P.A.C.

2.9.4.1. Schimbarea paradigmei alimentare:

Chintesenta acestui PNDR este legata de schimbaraea paradigmei agroalimentare

bazata pe o PAC a securitatii alimentare intr-o o PAC a suveranitatii alimentare.

2.9.4.2. Noua paradigma alimentara si obiectivele  P.A.C. si PNDR

Directiile schimbarii paradigmei Obiectivul

1 De la o agricultura a competitiei la o competitivitate a tuturor tipurilor de agricultura O.1.

2 De la resurse neregenerabile la resure regenerabile O.2

3 De la teritorii in competitie la teritorii competitive O.3.

2.9.4.3. Noua paradigma alimentara si prioritatile P.A.C. si PNDR

P.1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării

(a) încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;

(b) consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și

cercetare și inovare, pe de altăparte. 

(c)  încurajarea  învățării  pe  tot  parcursul  vieții  și  a  formării  profesionale  în  sectoarele   agricol  și

forestier;

Directiile schimbarii paradigmei Masura de finantare/Indicatorul

1 De la agricultori neinformati la agricultori informati Servicii de consiliere

2 De la agricultori nepregatiti la agricultori formati Transfer de cunostinte

3 De la o agricultura arhaica la o agricultura a cercetarii si inovatiei Masuri inovative

4 De la o agricultura dupa ureche  la o agricultura a cunoasterii Transfer de cunostinte/inovare

P.2. Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor

(a)  facilitarea  restructurării  exploatațiilor,  în  special  a  celor  cu  un  nivel  redus  de  participare  la  piață,  a

exploatațiilor  orientate  spre  piață  din  anumite  sectoare  și  a  exploatațiilor  care  au  nevoie  să  își  diversifice

activitățile agricole; 

(b) facilitarea intrării în sectorul agricol și, în special,a reînnoirii generațiilor în sectorul agricol.



Directiile schimbarii paradigmei Masura de finantare/Indicatorul

5 De la o agricultura importatoare la o agricultura autonoma Impertiv de suveranitate alim.

6 De la alimente straine la alimente romanesti Imperativ de siguranta alim.

7 De la o agricultura industriala la o agricultura familiala Legislatia europeana

8 De la o agricultura a productiei la o agricultura a procesarii Masura de procesare

9 De la o agricultura a parintilor si bunicilor la o agricultura a tinerilor Program subtem. Tineri agricultori

10 De la o agricultura mondiala (export/import) la o agricultura locala Programe subtematice

11 De la o agricultura a barbatilor la o agricultura a femeilor Sefi de exploatatie

12 De la agricultori de bloc la agricultori de tara Agricultor activ

13 De la o agricultura de wekend la o agricultura profesionala Agricultor activ

14 De la o productie fara valoare la o productie cu valoare adaugata Masura de procesare in ferme

15 De la o agricultura energetica la o a agricultura alimentara Structura bugetului

16 De la o agricultura de proprietari la o agricultura de arendasi Legea comasarii terenurilor

17 De la un buget dispersat la un buget tintit Pr.tematice:Tineri agricultori

18 De la un agricultor obosit si stresat la un agricultor relaxat Servicii de inlocuire

19 De la transfer de parcele la transfer de ferma Legea comasarii

20 De la proprietari de fapt la proprietari de drept Legea cadastrului

21 De la o banca a creditului la o banca a pamantului SAFARM

22 De la imigranti in mediul rural la agricultori neorururali LEADER

23 De la o gandire pe termen scurt la o gandire pe termen lung Contracte multianuale (7 ani)

24 De la actiune individuala la actiune de grup Grupuri de producatori

25 De la agricultura societara  la agricultura familiala Regulamentul FEADER

P.3. Promovarea organizării lanțului alimentar și nealimentar și a gestionării riscurilor

(a) o mai bunăintegrare a producătorilor primari în lanțul alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al

organizațiilor interprofesionale și promovarea bunăstării animalelor; 

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor. 

Directiile schimbarii paradigmei Masura de finantare/Indicatorul

26 De la lanturi alimentare lungi la lanturi alimentare scurte Lanturi alimentare scurte

27 De la crize alimentare la siguranta alimentara Pachetul de criza

28 De la produse conventionale la produse de calitate Schema de calitate

29 De la o agricultura dezechilibrata nutrional la una echilibrata Schema de calitate

30 De la marfa agroalimentara la bunuri cu identitate agroalimentara Schema de calitate

31 De la o productie anonima la o productie responsabila Schema de calitate

32 De la consumatori ignoranti la consumatori responsabili Schema de calitate; LEADER

33 De la magazinul din cartier la magazinul din ferma Lanturi alimentare scurte

34 De la o agricultura a umilintei la o agricultura a demnitatii Schema de calitate

35 De la consumatori pasivi la consumatori activi LEADER; Lanturi alim.scurte;



36 De la agricultori neasigurati la agricultori protejati Pachetul de gestiune a riscurilor

P.4.  Refacerea,  conservarea  și  consolidarea  ecosistemelor  care  sunt  legate  de  agricultură  și

silvicultură

(a) refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 

și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene; 

(b) ameliorarea gestionării apelor și terenurilor și aducerea unei contribuții la obiectivele DCA; 

(c) ameliorarea gestionării solului, a eroziunii, a îngrășămintelor și a pesticidelor.

Directiile schimbarii paradigmei Masura de finantare/Indicatorul

37 De la agricultura chimizata la agricultura ecologica Inverzire P.1 si P.2

38 De la o agricultura monoculturala la o agricultura policulturala Masuri agrosilvice, etc...

39 De la o agricultura monofunctionala la o agricultura polifunctionala Masura 313

40 De la o agricultura verticala la o agricultura orizontala Sisteme agrosilvice/silvopstorale

41 De la o agricultura extractiva (petroliera) la o agricultura naturala Inverzire P1 si P2

42 De la peisaje monoculturale la peisaje multiculturale Agromediu (Biodiversitate)

43 De la materie prima la bunuri si servicii publice agroalimentare Regulamentul FEADER

44 De la resurse genetice straine la resurse genetice locale Pachet verde in P2

45 De la terenuri dezgolite la terenuri acoperite Pachet verde in P2

46 De la poluare la proiecte inovative de mediu PEI; Directiva nitrati; Natura 2000

47 De la energie fosila la energie verde Masura de agromediu

48 De la animale stresate la animale fericite Bunastarea animalelelor

P.5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse
de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu accent pe
următoarele subprioritati: 

(a) eficientizarea utilizării apei în agricultură; 

(b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar; 

(c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor

și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; 

(d) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și amoniac din agricultură și îmbunăt. calității aerului; 

(e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură; 

Directiile schimbarii paradigmei Masura de finantare/Indicatorul

49 De la deseuri organice poluante la energie regenerabila PEI

50 De la ferme agricole la ferme agrosilvice si energetice (biomasa) PEI

51 De la sisteme de irigatie energofage la sisteme de gestiune a apei PEI

52 De la risipa de alimente la economie si reciclare de subproduse PEI

53 De la peisaje neprimitoare la peisaje verzi ce sechesteaza carbon PEI



54 De la aer poluat la aer respirabil (reducere G.E.S.) PEI

P.6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale:

 

(a) facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de într. mici și a creării de locuri de muncă; 

(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor (TIC) în zonele rurale;

Directiile schimbarii paradigmei Masura de finantare/Indicatorul

55 De la sate parasite la sate pline de viata LEADER; M.322; Diversificare

56 De la agricultura la dezvoltare rurala Structura buget

57 De la servicii la oras la servicii T.I.C. in sat LEADER; M.322;

58 De la o dezvoltare globala la o dezvoltare locala LEADER; M 322;

59 De la saracie la bunastare LEADER; M 322;

2.10. Evaluarea ex ante

la care se face referire la articolul 48 din Regulamentul (UE)  nr. [CSF/2012]; 

2.11. Strategia selectarii masurilor de finantare

(ii) în ceea ce privește fiecare dintre domeniile principale de interes ale priorităților Uniunii în materie

de dezvoltare rurală incluse în program, sunt selectate combinații relevante de măsuri pe baza unei logici

de intervenție solide sprijinite de evaluarea ex antemenționată la litera (a) și de analiza menționată la

litera (b); 

(iii)  alocarea  resurselor  financiare  pentru  măsurile  din  cadrul  programului  este  justificată  și

adecvatăpentru atingerea obiectivelor stabilite; 

(iv) necesitățile specifice legate de condițiile specifice la nivel regional sau subregional sunt luate în

considerare  și  abordate  în  mod  concret  prin  combinații  de  măsuri  sau  de  subprograme  tematice,

concepute în mod adecvat; 

(v)  programul  conține  o  abordare  adecvată  în  privința  inovării,  în  vederea  îndeplinirii  priorităților

Uniunii  în  materie  de  dezvoltare  rurală,  inclusiv,  dacăeste  cazul,  PEI  privind  productivitatea  și

durabilitatea agriculturii,  în privința protecției mediului, inclusiv a necesităților specifice ale zonelor

Natura 2000, precum și în privința atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea; 

(d) evaluarea condițiilor ex ante aplicabile dezvoltării rurale, astfel cum se indicăîn anexa IV, în cazul în

care sunt relevante și aplicabile obiectivelor specifice urmărite în cadrul priorităților programului, și,



dacăeste  necesar,  a  acțiunilor  menționate  la  articolul  17  alineatul  (4)  din  Regulamentul  (UE)  nr.

[CSF/2012];

2.12. Descrierea cadrului de performanta

(e) o descriere a cadrului de performanță instituit în sensul articolului 19 din Regulamentul (UE)

nr. [CDF/2012];

Conform indicatorilor de rezultat specifici fiecarei masuri respectiv fiecarui program.

2.13. Descrierea masurilor de finantare

(f) o descriere a fiecărei măsuri selectate; 

(g) planul de evaluare menționat la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. Statele membre

asigură suficiente resurse pentru soluționarea necesităților identificate; 

(h) un plan de finanțare care săcuprindă: 

(i) un tabel care să prezinte, în conformitate cu articolul 64 alineatul (4), contribuția totalăa FEADR

planificatăpentru fiecare an. Dacăeste cazul, acest tabel indicăseparat, în cadrul contribuției totale a

FEADR, creditele prevăzute pentru regiunile mai puțin dezvoltate și fondurile transferate în FEADR în

aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

Contribuția anuală planificată a FEADR este compatibilă cu cadrul financiar multianual; 

(ii) un tabel care să prezinte, pentru fiecare măsură, pentru fiecare tip de operațiune care beneficiază de

o anumită rată a contribuției FEADR și pentru asistența tehnică, contribuția totală planificată a Uniunii

și  rata  aplicabilăa  contribuției  FEADR.  Dacăeste  cazul,  acest  tabel  indică  separat  rata  contribuției

FEADR pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru alte  regiuni; 

(i) un plan al indicatorilor, împărțit pe domenii principale de interes și măsuri, care să conțină, pentru

fiecare dintre prioritățile  Uniunii  în  materie de dezvoltare rurală cuprinse în program, indicatorii  și

măsurile selectate, împreunăcu realizările planificate și cheltuielile planificate,  împărțite pe sectoare,

public și privat;

(j)  dacă este cazul,  un tabel  care să indice,  pentru fiecare măsură, fondurile  naționale suplimentare

acordate în conformitate cu articolul 89; 

(k) elementele necesare pentru evaluarea prevăzutăla articolul 89 și, dacăeste necesar, lista cu schemele

de ajutoare aflate sub incidența articolului 88 alineatul (1) care trebuie utilizate în scopul implementării

programelor; 

(l) informații  cu privire la complementaritatea cu măsurile finanțate de alte instrumente ale politicii

agricolecomune, prin politica de coeziune sau din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

(denumit în continuare„EMFF”); 

(m) dispoziții de implementare a programelor, inclusiv:



(i)  desemnarea  de  către  statul  membru  în  cauzăa  tuturor  autorităților  menționate   la  articolul  72

alineatul (2) și, cu titlu informativ, o descriere sumară a structurii de gestionare și de control; 

(ii)  o descriere a procedurilor  de monitorizare și  de evaluare,  precum și  componența comitetului de

monitorizare; 

(iii) dispoziții prin care să se asigure publicitatea programului, inclusiv prin intermediul rețelei rurale

naționale menționate la articolul 55; 

(iv  )  o  descriere  a  abordării  care  prevede  principii  cuprivire  la  stabilirea  criteriilor  de  selectare  a

proiectelor și a strategiilor de dezvoltare locală, care să țină seama de obiectivele relevante;

(v) referitor la dezvoltarea rurală, acolo unde este cazul, o descriere a mecanismelor de asigurare a

coerenței  între  activitățile  avute  în  vedere  în  cadrul  strategiilor  de  dezvoltare  locală,  a  măsurii

„cooperare” la care se face referire la articolul 36 și a măsurii „servicii de bază și reînnoirea satelor în

zonele rurale” la care se face referire la articolul 21;

(n)  măsurile luate în vederea implicării partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr.

[CSF/2012]. 

2.13.1. Structura financiara a PNDR

Bugetul (8,24 miliarde euro) este construit pe optiunea cu transfer din pilonul 1 catre pilonul 2 a  %

din buget a 10 % (1,17 miliarde de euro): 

Sinteza Buget programe subtematice

Masuri Buget
(mild.euro)

Programe subtematice (2) 1,512

I Instalare tineri agricultori  (ITA): 0,927

C.a. Instalare tineri agricultori in ferme fam. cu marime medie (6-18 UDE): 0,350

C.b. Instalare tineri agricultori in ferme familiale mici (0,5-6 UDE): 0,227

C.c. Proiecte de investitii realizate de grupuri de producatori 0,200

C.d. Proiecte de sustinere a com. realizate de grupurile de producători 0,100

C.e. Masuri de sutinere a asociatiilor nationale si judetetene de producatori: 0,05

II. Programul de zona montana: 0,585

C.a Investii individuale in ferme 240

C.b. Investitii  realizate  de  grupuri  de  producatori  (unitati  procesare  si 215



marketing)

C.c. Investitii la nivel de pasuni (stane si vacarii) 40

C,d. Activitati de agroturism 10

C.e. Transfer cunostiinte 80

C.a Investii individuale in ferme 240

Sinteza buget masuri

Masuri Prioritatea Buget
(mild.euro)

III. Masuri PNDR 6,728

Pachet agroecologic atenuare schimbari climatice (6 masuri) 2,472

3.1. Masura de agricultura ecologica 0,87

3.2. Masura de agromediu 0.70

3.3. Masura  de  sprijin  pentru  zonelor  care  se  confruntă  cu

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

0,60

3.4. Masura  de  atenuare  a  efectelor  schimbărilor  climatice  și

adaptarea la acestea prin proiecte inovative de mediu (P.E.I)

0,100

3.5. Masuri agrosilvice si de silvomediu 0,100

3.6. Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa 0,100

Alte masuri (8 masuri) 4,30

3.7 Bunăstarea animalelor 0,300

3.8. Masura “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” 1,3

3.9. Programul LEADER 0,300

3.10 Scheme de calitate 0,3216

3.11. Masuri pentru o agricultura a cunoasterii 0,400

3.12. Investitii in ferme 1,3

3.13. Activitati nonagricole 0,300

3.14 Fond mutual 0,100

3.15. Asistenta tehnica 0,100

 

2.1.13.1.  Structura masuri de finantare orizontala:

Romania isi propune sa atribuie 30 % din contribuția totală a FEADR  pentru cele 6 obiective orizontale



conform tabelului: 

Obiectivele si masurile pachetului agroecologic cf. aliniatului 28 din Reg.Dezv.Rur.

Nr crt Obiective Masuri Buget

Pachetul agroecologic de atenuare a schimbarilor climatice (30 % P.II) 2,47 mild euro

1 Sprijin pentru agricultura ecologica AE 0,87

2 Gestionarea terenurilor, prin măsurile de agromediu și climatice MAM 0.70

3 Sprijin pentru  zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale

sau cu alte constrângeri  specifice

ZDF 0,60

4 Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și  adaptarea la acestea PEI 0,100

5 Masuri agrosilvice si de silvomediu MAS 0,100

6 Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa PN 2000 0,100



Masura nr 1. Masura de agricultura ecologica cu un buget de  9,07 % din P2 (0,87 mild euro);

Dacă privim situația de ansamblu a agriculturii ecologice la nivel european, observăm două tendințe clar

scoase în evidență: pe de o parte, sistemul este regăsit din punct de vedere al reliefului în zonele montane

și premontane, iar pe de alta, sistemul de agricultura ecologică vizează preponderent sectorul animal și

fructele de pădure. Aceasta asociere naturală între sectorul de agricultură ecologică și zona montana are

la bază, pe de o parte, faptul că în zone cu handicap montan pronunțat doar o agricultură calitativă are

șansa  logică  de  exprimare,  în  timp ce  o agricultură  cantitativă  iese  în  mod logic  din  discuție.  Dacă

analizăm zonele montane din România, sub aspectul chimizării în ultimii 20 de ani, putem spune, cred,

fără să greşim, că ele sunt ecologice prin definiţie. Această situaţie este asemănătoare şi în cea mai mare

parte a zonei colinare, astfel că aceste două zone devin ţinte esenţiale pentru certificarea fermelor în

agricultura ecologică. Astfel, credem ca sistemul de agricultură ecologică din România trebuie gândit ca o

șansă naturală de exprimare pentru zonele montane și premontane, cu o extindere înspre zonele colinare

limitrofe,  astfel  spus,  înspre țăranii  din comunele  vizate  de  masura  2.1.4.  Agromediu/APIA. Această

ipoteză a fost deja confirmată în 2012, când peste 14.000 de țărani din comune situate sub incidența

măsurilor de agromediu au intrat în conversie în sistemul de agricultură ecologică.

În context, ar fi greu de conceput o agricultură ecologică în zonele de șes din Baragan, Dobrogea și Banat,

care pot să se exprime printr-o agricultură cantitativă, ceea ce se și întâmplă, și unde presiunea chimică

asupra resurselor de mediu ar face greu certificabilă ecologic o fermă agricolă.

Daca  ne dorim cu adevarat  salvarea  fermei  țărănești  de la  dispariție,  atunci  este  necesară fixarea  ca

obiectiv, pentru 2020, ca 20 % din teritoriul agricol național (circa 3 milioane de ha), situat preponderent

în zona montană și colinară, să fie certificat în agricultura ecologică.

● Teritorii strategice pentru agricultura ecologica

Nr crt. Teritorii

1

2

- Teritorii situate în Parcuri Regionale și Naționale;

- Teritorii situate în zonele montane;

- Teritorii situate în zone cu specific natural si economic

- Teritorii situate în arealul NATURA 2000

-  Teritorii situate în zone defavorizate

-  Teritorii situate în zone de agromediu

-  Teritorii situate în zone unde se plica PEI

-  Suprafetele din ferme supuse masaurilor de inverzire

Suprafetele vizate pentru acest sistem de agricultura ecologica sunt:

- Suprafete din ferme individuale sau colective;

- Pășunile comunale;

- Pasunile si fanetele montane, private;

- Pădurile comunale de stat sau private.



3
4

Teritorii recomandate: zone colinare, zone de munte, zone de șeș cu agricultură extensivă.

Teritorii nerecomandate: zone de șes cu agricultură intensivă.

● Propuneri de pachete financiare

1.  Propuneri de pachete financiare pentru perioada de conversie

Ferme vegetale 0,3-5-ha 2000 euro/ferma 

Ferme vegetale 5-20 ha 3000 euro/ferma

Ferme animale: (1-10 UVM) 2000 euro/ferma 

Ferme animale:(11-18 UVM); 3000 euro/ferma 

Ferme apicole: vezi limite la fermele certificate 4000 euro/ferma

2. Propuneri pentru fermele certificate

2.1. Propuneri de pachete ecologice pentru ferme vegetale

1. Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț şi 
pajisti permanente: maxim 15 ha

450 euro/ha

2. Legume (inclusiv ciuperci și cartofi):maxim 10 ha 600 euro/ha

3. Livezi extensive: max. 10 ha 900 euro/ha

4. Livezi traditionale:max. 12 ha 900 euro/ha

5. Vii inierbate: maxim 10 ha 900 euro/ha

6. Plante medicinale și aromatice:maxim 10 ha 450 euro/ha

7. Culturi floricole cu dest. alimentara: max. 10 ha) 450-600 euro/ha

8. Plante tehnice (canepa si in) 450 euro/ha

2.3.  Propuneri de ecologice pentru ferme mixte (vegetale/ animale) 
(incarcatura obligatorie de 1 UVM/ha)

10. Ferme apicole-maxim 200 familii/parcele melifere 600 euro/ha

11. Ferme de vaci (maxim 15) 600 euro/ha

12. Ferme de porci (maxim 100) 600 euro/ha

13. Ferme de oi (maxim 300) 600 euro/ha

14. Ferme de capre (maxim 200) 600 euro/ha

15. Ferme de pasari (maxim 3000 600 euro/ha

16. Ferme de bivoli (maxim 10) 600 euro/ha

17. Ferme de iepuri (maxim 3000) 600 euro/ha

3.  Propuneri pentru pachete ecologice orizontale  

1. Sprijin pentru fermele ce realizează activitatea de procesare 300 euro/ha

2. Sprijin pentru fermele ce realizează activitatea de comercializare in 
comun

300 euro/ha

3. Sprijin pentru fermele ce realizează vânzare directă 300 euro/ha

4. Sprijin pentru fermele ce practica activitati de ferma 
agropedagogica

300 euro/ha

5. Sprijin pentru fermele ce practica activitati agroturistice 300 euro/ha



6. Sprijin pentru fermele ce dezvolta energii verzi 300 euro/ha

7. Sprijin pentru fermele ce practica activitati sociale 300 euro/ha

8. Sprijin pentru fermele  cu dubla certificare (ecologic si biodinamic) 300 euro/ha

9. Sprijin pentru fermele cu dubla certificare (ecologic si montan) 300 euro/ha

10. Sprijin pentru fermele  cu dubla certificare (ecologic si traditional) 300 euro/ha

11. Sprijin pentru fermele  cu dubla certificare (ecologic si etic) 300 euro/ha

12. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii melifere (ex. perdele de 
protectie su specii melifere)

300 euro/ha

13. Sprijin pentru fermele ce practica activitati de cercetare si/sau 
inovare

300 euro/ha

14. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii comunitare 300 euro/ha

15. Sprijin pentru fermele familiale 300 euro/ha

16. Sprijin pentru fermele agrosilvice si zoosilvice 300 euro/ha

17. Sprijin pentru fermele agro/zootehnice ( zoopomicole; 
zoolegumicole; zooviticole etc...)

300 euro/ha

18. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii de conservare in situ a 
speciilor vegetale si animale locale

300 euro/ha

19. Sprijin pentru fermele ce utilizeza specii vegetale si animale locale 300 euro/ha

20. Sprijin pentru fermele ce pastreaza specificul arhitectonic local al 
constructiilor agricole si zootehnice

300 euro/ha

21. Sprijin pentru fermele ce dezvolta servicii benefice pentru 
agromediu si clima

300 euro/ha

22. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii de practica 300 euro/ha

22. Sprijin pentru fermele situate in zone defavorizate 300 euro/ha

23. Sprijin pentru fermele situate in zone cu constrangeri specifice 300 euro/ha

24. Sprijin pentru fermele unor membrii de asociatii de producatori ce 
organizeza piete locale

300 euro/ha

25. Sprijin pentru fermele cu sefi de exploatatie de sex feminin 300 euro/ha

26. Submasura Plante din flora salbatica:max. 7 ha 300 euro/ha

Pentru zona montana plafoanele cresc cu 20 %

● Indicatori de rezultat conversie

Nr
crt.

Componenta Buget/
mild.euro

Numar beneficiari
(Max. 4000 euro/ferma)

1 Ferme vegetale 0,3-5-ha 0,075 Media  pe  ferma:2000
euro
Nr de ani de conversie:2

2 Ferme vegetale 5-20 ha 0,075

3 Ferme animale: (1-10 UVM) 0,075

4 Ferme animale:(11-18 UVM); 0,075

5 Ferme apicole: vezi limite la fermele certificate 0,070

Total 0,370 30 833



● Indicatori de rezultat ferme certificate

Nr
crt.

Componenta Buget/
mild.euro

Numar beneficiari

1 Pachete sectoriale (vegetale sau mixte) (max 2000 
euro/pachet)

0,250 Max. 4000 euro/ferma
Medie /ferma:2000 euro

2 Pachete orizontale (max 2000 euro/pachet) 0,250

Total 0,500 35 714

● Repartitie bugetara:

- Distributia bugetara va fi structurata astfel:

- 60 % din sprijin va fi orientant catre zona de munte;

-30 % din sprijin catre zona de deal;

-10 % din sprijin va fi orientat catre zona de campie;

- 100 % din sprijinul masurii va fi orientat obligatoriu catre proiecte in domeniul calitatii produselor a--

groalimentare cu:

-  certificare ecologica simpla;

- certificare dubla (ecologic si local);

- certificare tripla (ecologic; local; montan);

- certificare cvadrupla ( ecologic; local; montan; traditional);

● Criterii tehnice de acordare a sprijinului:

Sprijinul este corelat cu cele 3 obiective ale PAC respectiv cu cele 6 prioritati:

- Spijinul se acorda prioritar pentru masuri de sprijin in fermele ecologice detinute prepoderent de tineri

agricultori ce integreaza sisteme de productie orizontale (productia, procesarea si vanzarea directa)

- Spijinul se acorda pentru masuri de sprijin in fermele ecologice ce integreaza sisteme de productie

mixte (agrosilvice, agropastorale, agrozootehnice, silvopastorale), 

- Spijinul se acorda pentru masuri de sprijin in fermele ecologice ce integreaza servicii sociale (ferma

agropedagogica, ferme agroturistice, fermele ce practica activitati de cercetare si/sau inovare, fermele ce

ofera servicii comunitare, fermele familiale,fermele agrosilvice si zoosilvice, agro/zootehnice,  fermele ce

pastreaza specificul arhitectonic local al constructiilor agricole si zootehnice, fermele ce ofera servicii de

practica, fermele situate in zone defavorizate, fermele situate in zone cu constrangeri specifice, fermele

unor membrii de asociatii de producatori ce organizeza piete locale, fermele cu sefi de exploatatie de sex

feminin

-  Spijinul se acorda pentru masuri de sprijin in fermele ecologice ce integreaza servicii ecologice (  ferme

biodinamice, servicii melifere, energii verzi, servicii de conservare in situ a speciilor vegetale si animale

locale, fermele ce utilizeza specii vegetale si animale locale, fermele ce dezvolta servicii benefice pentru

agromediu si clima, fermele situate in zone cu constrangeri naturale,



● Criterii financiare de acordare a sprijinului cf. R.E.: 

Plățile se acordă anual pentru: A compensa toate sau o parte din costurile suplimentare și  pierderile de

venit suportate de beneficiari ca urmare a angajamentelor luate; Angajamentele luate de catre agricultori

se acorda pentru o perioadă multianuala  de șapte ani.; Plățile pentru trecerea la agricultura ecologică sau

pentru menținerea acesteia sunt date datorita cererii crescânde  a societății în ceea ce privește practicile

agricole ecologice  și standardele ridicate de bunăstare a animalelor.; Pentru a mări sinergia la nivelul

beneficiilor în materie de biodiversitate aduse de această măsură, contractele colective sau colaborarea

între agricultori sunt încurajate pentru a include zone adiacente mai vaste; Pentru evitarea revenirii în

masă a  agricultorilor la agricultura conventionala aceasta masura acopera atat sprijinul pentru conversie

cat si cel pentru mentinerea in sistem ecologic

● Strategie de piata: Achizitii publice pentru alimnentele ecologice

1. Achizitia in unitati scolare de produse ecologice (lapte si fructe)

2. Achizitia in cantinele unitatilor administratei publice

3. Achizitia in cantinele unitatilor scolare



Masura nr 2. Masura de agromediu cu un buget de   % din P2 (0,70 mild.euro);

●  Criterii  tehnice  de acordare  a sprijinului  conform R.E.:  Este  permisă utilizarea  numai  a  acelor

produse de protecție  a plantelor  care au fost  autorizate  pentru vânzare și  numai în  conformitate  cu

instrucțiunile de utilizare; Persoanele care  folosesc produsele de protecție a plantelor trebuie să fie

calificate (să aibă o atestare profesională); Persoanele care folosesc produsele de protecție a plantelor

clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special

din cadrul poliției județene din raza de activitate.  De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea

sanitar-veterinară  sau  la  inspectoratul  județean  pentru  siguranța  muncii;  Folosirea  produselor  de

protecție a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar

conform instrucțiunilor de utilizare; Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu sunt permise în

zonele de protecție a  apelor, în zonele protejate, în zonele de  protecție sanitară, zonele de protecție

ecologică,  precum și în alte zone protejate stabilite de autoritățile competente; Îngrășămîntele naturale

aplicate nu pot conține mai mult  de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol;

Fermierii  trebuie  să  respecte  perioadele  în  care  aplicarea  fertilizatorilor  este  interzisă;  Aplicarea

îngrășămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrășămîntelor în sol

și luarea în considerare a condițiilor meteorologice; Nici un tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe

terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri 

cu apă în exces sau pe terenuri îngețate; Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în

conformitate cu următoarele îndicații: Fertilizator solid  –  nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator

lichid- nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit

niciun tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.; Fermierii

trebuie să se asigure că îngrășămintele sunt distribuite uniform; Fermierii trebuie să urmeze un plan de

fertilizare.;  Interzicerea  folosirii  fertilizatorilor  neautorizați  pentru  vânzare.;  Operatorii  care  produc

produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de

specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat; În vederea

protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de

metoda utilizată.



● Structura Masura de Agromediu

P Denumire pachete Plafon

P1  Pajişti cu ÎnaltăValoare Naturală 300 euro/ha/an

P2 Practici agricole tradiţionale 300 euro/ha/an

P3 Culturi verzi
Criterii minimale: Sisteme de lucrări minime a solului; Efectuarea arăturii
pe  curbe  de  nivel;  Mulcirea  organica  a  solului  in  ferme  legumicole,
pomicole viticole si floricole

300 euro/ha/an

P4 Masuri  de  prezervare  a  resurselor  vegetale  amenintate  cu  abandonul:

rase locale

200  euro  pe

UVM/an

P5 Diversificarea asolamentelor in culturile arabile 300 euro/ha/an

P6 Sisteme furajere policultura/zootehnie economice in inputuri

Criterii minimale: Sisteme in aer liber; Asolament de minim 3 ani; Uscarea

naturală  a  furajelor;  Asigurarea  colectarii  si  calitatii  ingrasamintelor

organice de la animale, prin construirea la grajduri de bazine de colectare

pentru purin si platforme de gunoi; Asigurarea calitatii fanurilor din zona

montana, evitarea mucegairii si aflatoxinelor, prin construirea de fanare pe

fanete

400 euro/ha/an

P7 Ameliorarea potentialului polenizator al albinelor

Criterii minimale: Instalarea de perdele de protecție; benzi florale; sisteme

agroforestiere

400 euro/ha

Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Componenta Buget/
mild.euro

Numar beneficiari
(Max. 1000 euro/ferma)

1 P.1 0,100 In  functie  de
combinatiile pachetelor2 P.2 0,100

3 P.3 0,100

4 P.4 0,100

5 P.5 0,100

6 P.6 0,100

7 P.7 0,100

Total 0,700 100 000

● Conditii de eligibilitate zone de agromediu

Nr
crt

Parametrii Zona de munte Zona de deal Zona de campie

1 Incarcatura /ha 1 UVM/ha 1 UVM/ha 1 UVM/ha



2 Suprafata maxima (ha)

2.1 Ferme familiale(S.max.) 50 75 100

2.2. Ferme societare 100 150 500

●  Criterii  financiare  de  acordare  asprijinului  cf.  R.E:  Plățile  acordate  în  cadrul  măsurilor  de

agromediu și al celor climatice au un rol important în sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor rurale  și

în  satisfacerea cererii tot mai mari de servicii ecologice a societății.; Masurile de agromediu vor desevi

intreaga  societate  prin  introducerea  sau  menținerea  unor  practici  agricole  care  să  contribuie  la

atenuarea efectelor  schimbărilor  climatice și  la  adaptarea la  acestea   și  care să fie  compatibile  cu

protecția și ameliorarea mediului, a peisajului și a caracteristicilor acestuia, a resurselor naturale, a

solului și a diversității genetice; Masurile vor acorda o atenție deosebită conservării resurselor genetice

în agricultură și necesităților suplimentare ale sistemelor agricole de înaltă valoare naturală.; Plățile

contribuie la acoperirea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de angajamentele luate

și  acopera  doar  angajamentele  care  depășesc  standardele   și  cerințele  obligatorii  relevante,  în

conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. În multe situații, sinergiile care rezultădin angajamente

luate în comun de către un grup de agricultori înmulțesc beneficiile ecologice și climatice; Pentru a se

asigura că  agricultorii  și  alți  gestionari  de  terenuri  sunt  în  măsură să implementeze  în  mod corect

angajamentele luate, masurile legate de oagricultura a cunoasterii vor viza asigurarea competențelelor

și  cunoștințelor necesare.  Propunerea de fata garanteaza faptul  că persoanele care se angajează să

desfășoare operațiuni în cadrul acestei  măsuri vor avea acces conditionat cu participarea la masuri

specifice ce vizeaza transferul de cunoștințe și informații necesare pentru implementarea respectivelor

operațiuni;  Sprijinul  prevăzut  în  cadrul  acestei  măsuri  se  acorda  pe  întreg  teritoriu  national,  în

conformitate cu necesitățile și prioritățile lor specifice naționale, regionale sau  locale; Plățile pentru

agromediu  și  climăse  acordă  agricultorilor,  grupurilor  de  agricultori  sau  grupurilor  formate  din

agricultori  și  alți  gestionari  de  terenuri  care se  angajeazăîn  mod voluntar  să desfășoare operațiuni

constând într-unul  sau   mai  multe  angajamente  de  agromediu  și  climatice  având ca obiect  terenuri

agricole; Plățile pentru agromediu și climă acoperă numai angajamentele care depășesc standardele

obligatorii relevante, stabilite în temeiul titlului VI capitolul I  din Regulamentul (UE)  nr. HR/2012  și

alte obligații relevante stabilite în temeiul titlului III capitolul 2 din  Regulamentul (UE) nr. DP/2012,

cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor  și a produselor de protecție a plantelor,

precum și  alte  cerințe  obligatorii  relevante prevăzute în  legislația  națională;  Angajamentele  luate  în

temeiul  acestei  măsuri  se  asumă pentru o  perioadă de șapte  ani;  Plățile  se  acordă anual  pentru a

compensa toate sau o parte din costurile suplimentare și  pierderile de venit suportate de beneficiari ca

urmare a angajamentelor luate si a costurilor tranzacționale (reprezentând pânăla 20 %  din prima

plătită pentru angajamentele de agromediu și climatice. Dacă angajamentele sunt  luate de grupuri de

agricultori sau de grupuri de agricultori și alți gestionari de  terenuri, nivelul maxim este de 30 %.);



Sprijinul  se  acorda  sub  formă  de  plată  forfetară  sau  ca  plată  unică  pe  unitate  pentru  anumite

angajamente (plata forfetara calculată pe baza costurilor adiționale suportate și a pierderilor de venit);

Pentru a asigura aplicarea eficientăa măsurii se va utiliza procedura de selecționare a beneficiarilor

prevăzutăla  articolul  49  alineatul  (3)  din  Regulament;  Se  va  acorda  un  sprijin  pentru  conservarea

resurselor genetice în agricultură în cadrul unor operațiuni care nu intră sub incidența dispozițiilor de la

alineatele (1)-(8). 



Masura  nr.  3.  Masura  de  sprijin  pentru  zone  care  se  confruntă  cu  constrângeri

naturale sau cu alte constrângeri specifice cu % (0,60 mild.euro):

© Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Componenta Buget/
mild.euro

Numar beneficiari

1 Zone montane 0,300 47619  (3 ha medie)

2 Zone, altele decât zonele montane, care se confruntă

cu constrângeri naturale semnificative

0,150 21428 (10 ha in medie)

3 Alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice 0,150 21428 (10 ha in medie

Total 0,600 75 856

● Plafoane finaciare si fizice in functie de zone 

Nr
crt

Zone Suprafata
maxima

Suma /ha

1 zone montane 50-100 ha 300

2 zone,  altele  decât  zonele  montane,  care  se  confruntă  cu

constrângeri naturale semnificative

75-500 ha 100

3 alte zone care se confruntăcu constrângeri specifice 75-500 ha 60

● Conditii de eligibilitate zona montana

Nr
crt

Parametrii Zona de munte

1 Incarcatura /ha 0,5 UVM/ha pentru pasuni
1 UVM/ha  pentru fanete

2 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 50

3 Suprafata maxima Ferme societare 100

●  Conditii  de eligibilitate  pentru alte  zone decât  cele  montane, care se confruntă cu constrângeri

naturale semnificative

Nr crt Parametrii Zona de deal Zona de campie

1 Incarcatura /ha 1 UVM/ha 1 UVM/ha

2 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 75 100

3 Suprafata maxima ferme societare 150 500

● Conditii de eligibilitate pentru zone care se confruntăcu constrângeri specifice.

Nr crt Parametrii Zona de deal Zona de campie

1 Incarcatura /ha 1 UVM/ha 1 UVM/ha



2 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 75 100

3 Suprafata maxima ferme societare 150 500

● Conditii tehnice si financiare de acordare a platilor cf Reg.Dezv.Rurala

(1) Plățile pentru agricultorii din zonele montane  și din alte zone care se confruntăcu constrângeri

naturale sau cu alte constrângeri specifice se acordă anual, pe hectar de suprafață agricolă, pentru a

compensa costurile suplimentare  și pierderile de venit suportate de agricultori din cauza constrângerilor

impuse  producției  agricole  în  zonele  în  cauză.  Costurile  suplimentare  și  pierderile  de  venit  se

calculeazăîn raport cu suprafețele care nu se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri

specifice, luând în considerare plățile efectuate în temeiul titlului III capitolul 3 din Regulamentul (UE)

nr. DP/2012. 

(2)  Plățile  se  acordă agricultorilor  care  se  angajează  să  își  continue  activitatea  agricolă  în  zonele

delimitate în temeiul articolului 33. 

(3) Cuantumul plăților se stabilește între limita minimă și cea maximă prevăzute în anexa I. 

(4) Statele membre prevăd degresivitatea plăților pentru suprafețe care depășesc un prag minim per

exploatație, care urmeazăa fi stabilită în program, cu excepția cazului în care grantul acoperădoar plata

minimăpe hectar pe an, astfel cum este prevăzut în anexa I. 

(5) Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestei măsuri în perioada 2014 – 2019 agricultorilor din

zonele care au fost eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr.

1698/2005 în perioada de programare 2007 – 2013, dar care nu mai sunt eligibile ca urmare a noii

delimitări menționate la articolul 33alineatul (3). 

Aceste plăți sunt degresive începând, în 2016, de la 80 % din plata primităîn 2013 și ajungând la 20 % în

2019. În cazul în care nivelul plăților ajunge la 25 EUR pe hectar pe an datorită degresivității, statul

membru poate continua plățile minime la acest nivel până în 2019.

(6) În statele membre care nu au finalizat delimitarea prevăzută la articolul 33 alineatul (3) pânăla 1

ianuarie 2014, alineatul (5) se aplică agricultorilor care au primit plăți în zonele care au fost eligibile

pentru plățile respective în perioada 2007 – 2013. După finalizarea delimitării, agricultorii din zonele

care rămân eligibile primesc integral plățile acordate în cadrul acestei măsuri. Agricultorii din zonele

care nu mai sunt eligibile continuă săprimeascăplăți în conformitate cu alineatul (5).] 

Delimitarea zonelor care se confruntăcu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice 

(1) Statele membre delimitează, pe baza alineatelor (2), (3) și (4), zonele eligibile pentru plățile prevăzute

la articolul 32, în funcție de următoarele categorii: 

(a) zone montane; 

(b) zone, altele decât zonele montane, care se confruntăcu constrângeri naturale semnificative; și 

(c) alte zone care se confruntăcu constrângeri specifice.



(2)  Pentru  a  fi  eligibile  pentru  plățile  prevăzute  la  articolul  32,  zonele  montane  prezintăo  limitare

considerabilăa posibilităților de utilizare a terenurilor și o importantă creștere a costurilor de producție

din cauza: 

(a)  existenței  unor condiții  climatice  foarte  dificile  datorate  altitudinii,  care  au ca  efect  diminuarea

substanțială a perioadei de vegetație; 

(b) prezenței în cea mai mare parte a zonei în cauză, la o altitudine mai mică, a unor pante care sunt prea

abrupte  pentru  utilizarea  mașinilor  agricole  sau  care  necesită  utilizarea  unor  echipamente  speciale

foarte costisitoare, sau o combinație a acestor doi factori, acolo unde constrângerile generate de fiecare

factor  în  parte  sunt  mai  puțin  accentuate,  însăcombinația  dintre  aceștia  generează  constrângeri

echivalente. Zonele situate la nord de paralela 62 și anumite zone adiacente sunt asimilate zonelor 

montane. 

(3)  Pentru  a  fi  eligibile  pentru  plățile  acordate  în  temeiul  articolului  32,  zonele  care  nu  sunt  zone

montane sunt considerate ca fiind confruntate cu constrângeri naturale semnificative dacăcel puțin 60%

din suprafața agricolă îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile enumerate în anexa II la valoarea

minimăindicată. Respectarea acestei condiții se asigurăla nivelul LAU2 sau la nivelul unei unități locale

clar delimitate care acoperăo singură zonă geografică, clară, contiguă, cu o identitate economică și

administrativăcare poate fi definită. 

Atunci  când  delimiteazăzonele  care  fac  obiectul  prezentului  alineat,  statele  membre  realizeazăun

exercițiu  de reglare,  bazat  pecriterii  obiective,  în  scopul  excluderii  zonelor  în  care s-a  dovedit  prin

documente căexistăconstrângeri naturale semnificative în conformitate cu primul alineat, care au fost

însădepășite cu ajutorul unor investiții sau prin activitate economică  sau dacă metodele de producție ori

sistemele agricole compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare menționate la articolul 32

alineatul (1).

(4) Alte zone decât cele menționate la alineatele (2) și (3) sunt eligibile pentru plățile acordate în temeiul

articolului 32 dacăse confruntăcu constrângeri specifice și dacă este necesar să se continue gestionarea

terenurilor pentru a conserva sau pentru a ameliora mediul, pentru a menține peisajul rural și a conserva

potențialul turistic sau pentru a proteja zona costieră. Zonele care se confruntăcu constrângeri specifice

cuprind  zone  agricole  în  cadrul  cărora  condițiile  naturale  de  producție  sunt  similare  și  a  căror

suprafațătotalănu depășește 10 % din teritoriul statului membru în cauză. 

(5) Statele membre anexeazăla programele lor de dezvoltare rurală: 

(a) delimitările existente sau modificate în temeiul alineatelor (2) și (4); 

(b) noua delimitare a zonelor în conformitate cu alineatul (3);] 

● Cerintele de ecoconditionalitate 

Fermierul trebuie să  respecte  pe întreaga exploaţatie următoarele  cerinţe de eco-condiţionalitate: 



A. Bunele condiții agricole  și de mediu (GAEC)  în conformitate cu prevederile  Ordinului ministrului

agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/ 2010, cu modificările

si completările ulterioare:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână

nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare,

inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4.  Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6.  Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV.  Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7.  Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha

şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile

permanente,  completat  la  zi,  conform  modelului  aprobat  de  Agenţia  de  Plăţi  şi  Intervenţie  pentru

Agricultură.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.

GAEC 9.   Nu este  permisă  tăierea  arborilor  solitari  şi/sau a  grupurilor  de  arbori  de  pe  terenurile

agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt

folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor

GAEC 11.  Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură. 

GAEC 12.  Nu este permisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren agricol care se

constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lăţime minimă este de 1 m pe

terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% și de 3 m pe terenurile situate în

blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.

● Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR)  în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului

agriculturii  şi  dezvoltării  rurale,  al  ministrului  mediului  şi  pădurilor  şi  al  președintelui  Autorității

Naționale Sanitare Veterinare  și pentru Siguranța Alimentelor nr.187/2155/42/2011:

MEDIU:

SMR 1 Conservarea păsărilor sălbatice



SMR 2 Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase

SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare 

în agricultură

SMR 4 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică

SĂNĂTATEA PUBLICĂ, SĂNĂTATEA ANIMALELOR ŞI A PLANTELOR: 

SMR 6 Identificarea şi înregistrarea porcinelor 

SMR 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor 

SMR 8 Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină



Masura nr 4. Masura de sprijin P.E.I. la un nivel de ... din P2 (0,100 mild.euro) cu o finanatare

suplimentara de la Ministerul Mediului.

● Criterii de eligibilitate

Nr crt Parametrii Zona montana Zona de deal Zona de campie

1 Incarcatura /ha 0,5 UVM/ha pentru pasuni
1 UVM/ha  pentru fanete

1 UVM/ha 1 UVM/ha

2 Suprafata  maxima  Grupuri
Operationale ./ha

100 120 150

3 Plafon/G.O. (euro) 100 000 110 000 120 000

4 Dimensiune proiect mediu 50 000 55 000 60 000

4 Procent al sprijinului 90% 80% 70%

Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 Componenta a) OG PEI de gestiunea poluarii apei si aerului si solului

cu fertilizanti si pesticide;

0,030 543

2 OG PEI de gestiunea biodiversitatii si agrobiodiversitatii; 0,010 181

3 OG  PEI  inovative  in  domeniul  reducerii  amprentei  ecologice  prin

cooperare pe piete locale intre agricultori si consumatori;

0,010 181

4 OG PEI inovative in domeniul biomaterialelor; 0,010 181

5 OG PEI inovative in domeniul energiei verzi 0,010 181

6 OG PEI inovative in domeniul gestiunii peisajului; 0,010 181

7 OG PEI inovative in domeniul practicilor agro-ecologice; 0,010 181

8 OG PEI Diversificarea asolamentelor 0,010 181

TOTAL 0,100 1810

   Criterii bugetare: Distributia bugetara va fi structurata conform procentelor ocupate de cele 3 zone

de relief (munte, deal, campie);

   Rețeaua PEI cf. R.E. Vizează:

(a) facilitarea schimbului de expertiză și de bune practici;

(b) facilitarea incluziunii agricultorilor și a altor părți interesate în procesul de  schimb de cunoștințe: Se

creează o rețea nationala PEI pentru a sprijini PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii

prevăzut  la  articolul  61,  în  conformitate  cu  articolul  51  alineatul  (1).  Această  rețea  permite



interconectarea grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere  și a  cercetătorilor.

  Sarcinile rețelei PEI cf. R.E. sunt: 

(a) furnizarea  unui  serviciu  de  asistență  tehnică  și  furnizarea  de  informații  actorilor   principali  în

legăturăcu PEI; 

(b) încurajarea înființării de grupuri operaționale și informarea în legăturăcu  oportunitățile oferite de

politicile Uniunii; 

(c) facilitarea creării de inițiative de grup și de proiecte-pilot sau demonstrative  care ar putea avea

implicații în ceea ce privește: creșterea productivității agricole, a durabilității, a producției și a eficienței

utilizării  resurselor;  inovarea  în  sprijinul  bioeconomiei;  biodiversitatea,  serviciile  ecosistemice  și

funcționalitatea  solului;  produsele  și  serviciile  inovatoare  pentru  lanțul  de  aprovizionare  integrat;

lansarea de noi oportunități pe piață și în privința produselor pentru  producătorii primari; calitatea

produselor  alimentare,  siguranța  alimentară  și  stilurile  de   viață  sănătoase;  reducerea  pierderilor

dupărecoltare și a risipei de alimente.

 

  Diseminarea informației în domeniul PEI cf. R.E.: MADR  stabilește, prin intermediul unor acte de

punere în aplicare, structura organizațională și modul de operare a rețelei nationale PEI.

  Obiective PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii cf. R.E.:  promovează un sector

agricol eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor,  productiv, cu emisii reduse, benefic pentru

climă  și  rezilient,  care  să  funcționeze  în   armonie  cu  resursele  naturale  esențiale  de  care

depindeactivitatea agricolă;  contribuie la asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente, furaje și

biomateriale,  atât existente, cât și noi; ameliorează procesele de protecție a mediului, de adaptare la

schimbările  climatice  și  de  atenuare  a  efectelor  acestora;  mediază  apropierea  între  cunoștințele  și

tehnologia  aferente  cercetării  de  vârf,  pe  de  o  parte,  și  agricultori,  întreprinderi  și  serviciile  de

consiliere, pe de altă parte.

   Obiective specifice PEI cf. R.E:  crearea de valoare adăugată, prin asigurarea unei legături mai

bune între cercetare și  practica agricolă  și prin încurajarea utilizării la scarămai largăa măsurilor

disponibile  în  materie  de  inovare;  promovarea  punerii  în  practicămai  rapide  și  la  scarămai  largăa

soluțiilor  inovatoare; informarea comunității științifice cu privire la necesitățile în materie de cercetare

ale practicii agricole.

  Grupurile  operaționale  cf.  R.E.:  Grupurile  operaționale  PEI  fac  parte  din   PEI  privind

productivitatea și durabilitatea agriculturii. Acestea sunt înființate de părți interesate precum agricultori,

cercetători, consultanți și întreprinderi implicate în sectorul agroalimentar. Grupurile operaționale PEI



stabilesc proceduri interne care săasigure transparența modului lor de operare și evitarea conflictelor de

interese.

  Sarcinile grupurilor operaționale  cf. R.E.

- Grupurile operaționale PEI elaborează un plan care conține următoarele elemente:

(a) o descriere a proiectului inovator care urmeazăsăfie dezvoltat, testat, adaptat sau  implementat; 

(b) o descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a  productivității și

de gestionare durabilă a resurselor. 

-  În  cadrul  implementării  proiectelor  lor  inovatoare,  grupurile  operaționale:  (a) iau  decizii  privind

elaborarea și implementarea acțiunilor inovatoare; (b) implementeazăacțiuni inovatoare prin intermediul

unor măsuri finanțate prin  programele de dezvoltare rurală. 



Masura nr. 5. Masuri agro silvice si de silvomediu: 0,100 mild.euro

Componenta a) Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite in ferme:0,025 mild.euro/1000 euro/ha

plantat

  Criterii tehnice de acordare a sprijinului

Nr crt Parametri Zona montana Zona de deal Zona de campie

1 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 50 75 100

2 Suprafata maxima de plantat/ferma 4 6 8

3 Procent al sprijinului 90% 80% 70%

   Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E.:  Sprijinul prevăzut la articolul se

acordă deținătorilorde terenuri publici șiprivați și asociațiilor acestora și acoperăcosturile de înființare

și o primăanuală pe hectar pentru a acoperi costurile de întreținere și pierderile de venituri agricole,

inclusiv cele pentru curățenia timpurie și cea târzie, pe o perioadă de maximum  cincisprezece ani. În

cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate  acorda doar dacă autoritatea care

gestionează  respectivele  terenuri  este  un  organism   privat  sau  o  municipalitate.  Sprijinul  pentru

împădurirea terenurilor care reprezintă proprietatea unor autorități  publice acoperă numai costurile de

instalare;  Sunt eligibile atât terenurile agricole, cât și cele neagricole. Speciile plantate sunt adaptate la

condițiile  climatice  și  de  mediu  ale  zonei  respective  și  îndeplinesc  cerințele  minime  în  materie  de

protecție a mediului. Nu se acordă nici un sprijin pentru plantarea de specii forestiere cu ciclu scurt de

producție și pomi de Crăciun. În cazul arborilor cu creștere  rapidă, sprijinul se acordă numai pentru

costurile de instalare. În zonele în care  împădurirea este îngreunată de condiții pedoclimatice severe, se

poate acorda sprijin pentru  plantarea altor specii lemnoase perene, precum arbuști sau tufișuri adaptate

la condițiile  locale.

Componenta b) Instituirea de sisteme agroforestiere in ferme:0,025 mild.euro

100 % Din valoarea investițiilor eligibile pentru instituirea de sisteme agroforestiere/1000 euro/ha plantat

    Criterii tehnice de acordare a sprijinului

Nr crt Parametri Zona montana Zona de deal Zona de campie

1 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 50 75 100

2 Suprafata maxima de plantat/ferma 4 6 8

3 Procent al sprijinului 100% 100% 100%

   Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E.: Sprijinul se acordă deținătorilor

privați de terenuri, municipalităților și asociațiilor acestora și acoperă costurile de înființare și o  primă



anuală  pe  hectar  pentru  a  acoperi  costurile  de  întreținere,  pe  o  perioadă  de  maximum  cinci  ani;

„Sisteme  agroforestiere”  înseamnă  sisteme  de  utilizare  a  terenurilor  care  asociază  silvicultura  și

agricultura pe aceleași  suprafețe.  Romania va stabili  numărul minim și  maxim de copaci  pe hectar,

ținând seama de condițiile pedoclimatice și de mediu locale,  de speciile forestiere și de necesitatea de a

garanta utilizarea durabilăa terenurilor în  scopuri agricole.

Componenta  c)  Investiții  în  ameliorarea  rezilienței  și  a  valorii  ecologice  a  ecosistemelor

forestiere:0,025 mild.euro: paduri ecologice/200 euro/ha/an

 Criterii tehnice de acordare a sprijinului

Nr crt Parametri Zona montana Zona de deal Zona de campie

1 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 50 75 100

2 Suprafata maxima de padure/ferma 4 6 8

3 Procent al sprijinului 100% 100% 100%

   Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E.: Sprijinul se acordă persoanelor fizice,

deținătorilor privați și publici de păduri și altor organisme publice și de drept privat și  asociațiilor

acestora; Principalul obiectiv al investițiilor este îndeplinirea angajamentelor luate în scopul protecției

mediului prin respectarea caietului de sarcini referitor la certificarea ecologica a padurilor (FSC etc...)

prin  furnizarea de servicii  ecosistemice ecologice care sporesc utilitatea publică a pădurilor  sau a

suprafețelor  împădurite  din  zona  în  cauză  si  amelioreaza  potențialul  ecosistemelor  de  atenuare  a

schimbărilor climatice, fără a exclude beneficiile economice pe termen lung.

Componenta d) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor:0,025 mild.euro

  Criterii tehnice de acordare a sprijinului

Nr crt Parametri Zona montana Zona de deal Zona de campie

1 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 50 75 100

2 Suprafata maxima de plantat/ferma 4 6 8

3 Procent al sprijinului 100% 100% 100%

   Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E.: Sprijinul se acordă pe hectar de

pădure deținătorilor publici și privați de păduri, altor organisme de drept privat și publice și asociațiilor

acestora care se angajeazăîn mod voluntar să desfășoare operațiuni constând într-unul sau  mai multe

angajamente de silvomediu. În cazul pădurilor aflate în proprietatea statului,  sprijinul se poate acorda

doar dacă autoritatea care gestionează respectivele păduri  este un organism privat sau o municipalitate;



În  cazul  exploatațiilor  forestiere  care  depășesc  un  anumit  prag  (?) sprijinul  este  condiționat  de

prezentarea  informațiilor  relevante  dintr-un  plan  de  gestionare  a   pădurilor  sau  a  unui  instrument

echivalent în concordanță cu gestionarea durabilăa  pădurilor, astfel cum a fost definită de Conferința

ministerială din 1993 privind  protecția pădurilor în Europa; Plățile acoperă numai angajamentele care

depășesc  cerințele  obligatorii  relevante prevăzute   de  legea națională  a  pădurilor  sau de  alte  acte

legislative naționale relevante. Toate aceste  cerințe vor fi identificate în program. Angajamentele se iau

pentru o perioadă de șapte ani; Plățile compensează beneficiarii pentru toate sau o parte din costurile

suplimentare și  pierderile de venit suportate ca urmare a angajamentelor luate. (costurile tranzacționale,

reprezentând până la 20 % din prima  plătită pentru angajamentul de agromediu); În cazuri justificate

corespunzător, pentru operațiunile de conservare a mediului,  poate fi acordat sprijin sub formă de plată

forfetară sau ca plată unică pe unitate  pentru angajamentele de a renunța la utilizarea comercialăa

copacilor și pădurilor,  calculatăpe baza costurilor adiționale suportate și a pierderilor de venit; Se poate

acorda  sprijin  entităților  publice  șiprivate  pentru  conservarea  și  promovarea  resurselor  genetice

forestiere, în cadrul altor operațiuni; Se vor acorda plăți doar deținătorilor de păduri care furnizează

servicii de conservare a pădurilor ecologice sau benefice pentru climă prin asumarea de angajamente

vizând ameliorarea biodiversității, conservarea ecosistemelor forestiere de înaltăvaloare, îmbunătățirea

potențialului  lor  de  atenuare  a  schimbărilor  climatice  și  de  adaptare  la  acestea  și  consolidarea

caracterului protector al pădurilor în ceea ce privește eroziunea solului, conservarea resurselor de apă și

pericolele naturale. În acest context, se va acorda o atenție specială conservării și promovării resurselor

genetice forestiere. 

Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite in ferme 0,025 4200

2 Instituirea de sisteme agroforestiere in ferme 0,025 4200

3 Investiții  în  ameliorarea  rezilienței  și  a  valorii  ecologice  a

ecosistemelor forestiere: paduri ecologice:

0,025 3000

4 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor: 0,025 3000

TOTAL 0,100 14 400



Masura nr. 6. Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa: 0,100 mild.euro

  Criterii tehnice de acordare a sprijinului

Nr crt Parametri Zona montana Zona de deal Zona de campie

1 Suprafata maxima ferme familiale (ha) 50 75 100

3 Procent al sprijinului 100% 100% 100%

Componenta a) Implementarea directivei  92/43/CEE si 2009/147/CE  Zonele agricole  și forestiere

Natura 2000  precum si   la  implementarea   articolului  10  din  Directiva  92/43/CEE.  a  altor  zone

delimitate de protecție a naturii  în care există restricții  în materie de mediu aplicabile activităților

agricole sau forestiere, care contribuie 

  Criterii tehnice si financaire cf.Reg.Dezv. Rurala

-Aceste zone nu pot depăși, pentru fiecare  program de dezvoltare rurală, 5 % din zonele Natura 2000

delimitate, acoperite de domeniul de aplicare teritorial al programului; 

- Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă exploataților, anual și pe hectar de  suprafață

agricolă sau de pădure, pentru a compensa beneficiarii pentru costurile  suplimentare și pierderile de

venit  generate  de  dezavantajele  specifice  zonelor  în  cauză,  legate  de  implementarea  Directivelor

92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE; 

-  Sprijinul  se  acordă  agricultorilor,  deținătorilor  privați  de  păduri  și  grupurilor  de  agricultori  sau

asociațiilor de deținători privați de păduri. În cazuri justificate  corespunzător, sprijinul poate fi acordat

și altor gestionari de terenuri; 

- Sprijinul destinat agricultorilor în legătură cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE se acordă numai

în  legătură  cu  dezavantajele  care  decurg  din  respectarea  cerințelor  care  depășesc  bunele  condiții

agricole  și  de mediu prevăzute  la  articolul  94 și  în  anexa II  la  Regulamentul  (UE) nr.  HR/2012 al

Consiliului; 

Componenta  b)  Implementarea  directivei  2000/60/CE;  Zonele  agricole  incluse  în  planurile  de

gestionare a bazinelor hidrografice

  Criterii tehnice si financaire cf.Reg.Dezv. Rurala

Sprijinul  destinat  agricultorilor  în  legătură  cu  Directiva  2000/60/CE  se  acordă  numai  cu  condiția

respectării anumitor cerințe care:

(a) au fost introduse prin Directiva 2000/60/CE, sunt în conformitate cu programele de  măsuri prevăzute

în planurile de gestionare a districtelor hidrografice în scopul  îndeplinirii obiectivelor legate demediu

ale directivei respective și depășesc măsurile  necesare pentru implementarea altor acte legislative ale

Uniunii privind protecția  apelor; 



(b) depășesc bunele condiții agricole și de mediu prevăzute la titlul VI capitolul I din  Regulamentul (UE)

nr. HR/2012; 

(c) depășesc  nivelul  de  protecție  prevăzut  de  legislația  Uniunii  în  vigoare  la  momentul  adoptării

Directivei 2000/60/CE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din  Directiva 2000/60/CE

(d)  impun schimbări majore ale tipului deutilizare a terenurilor și/sau restricții  importante în privința

practicilor agricole, care au ca efect o scădere considerabilă a  venitului.

  Indicatori de rezultat

Masura Nr mediu ha/ferma
afectat de plati

Plafon
euro/ha

Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 Implementarea  directivei  92/43/CEE

si 2009/147/CE Natura 2000

3 200 0,050 11857

2 Implementarea directivei 2000/60/CE; 5 50 0,050 28 751



Masura nr. 7. Bunăstarea animalelor: 0,188,4mild.euro 

  Mod de finantare:

- 2014-2016: PNDR:61,6 milioane/an/188,4 milioane (3 ani)

- 2017-2020: CNDP:61,6 milioane/an/188,4 milioane (3 ani)

  Componenta a) Schema pentru bunastare porcine

Criterii tehnice de acordare a sprijinului (2017-2020: CNDP)

Nr
crt

Pachet Porci
grasi

Scrofite Scroafe Nr.max
UVM/
beneficiar

Indicatori
rezultat

1 Creşterea cu cel putin 10% a spaţiului alocat

disponibil fiecarui animal.

    Plafoane actuale

500

Medie
UVM/ferma/
250

Cf/Agricultor
activ

502
beneficiari

2 Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină 

artificială  cu  o  valoare  a  iluminării  de  50

lucşi

3 Imbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a 

suinelor pe durata transportului

4 Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din

apa

5 Reducerea noxelor  cu 30 % faţă de nivelul

minim obligatoriu  prin  menţinerea în  limite

optime a parametrilor de microclimat 

6 Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

7 Crestere in aer liber in sistem ecologic sau
extensiv

59 125 51

Total masura/UVM 160 300 150

Criterii de eligibilitate

Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E.: Plățile pentru bunăstarea animalelor

prevăzute  în  cadrul  acestei  măsuri  se  acordă  agricultorilor  care  se  angajează  în  mod  voluntar  să

desfășoare operațiuni constând într-unul  sau mai multe angajamente în favoarea bunăstări animalelor;

Plățile  în  favoarea  bunăstării  animalelor  acoperă  numai  angajamentele  care  depășesc  standardele

obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din  Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte

cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația  națională. Aceste cerințe relevante sunt identificate în

program.  Angajamentele respective se asumă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de  reînnoire;

Plățile bazate pe suprafață sau alte plăți bazate pe costuri unitare se acordă anual și  compensează



agricultorii pentru toate costurile suplimentare sau pentru o parte a acestora  și pentru pierderile de

venit care rezultă din angajamentul luat.  Plățile vor acoperi și costurile tranzacționale, reprezentând

până la 20 % din prima  plătită pentru angajamentul respectiv.

  Componenta a) Schema pentru bunastare

Criterii tehnice de acordare a sprijinului

Nr
crt

Pachet Pui
carne

Pui
curca

Gaini
ouatoare

Gaini
reproductie

Nr.max
UVM/
beneficiar

Indicatori
rezultat

1 Subpachetul 1 b Plafoane actuale

500

Medie
UVM/fer
ma/
250

Cf/Agricu
ltor activ

502
beneficiari

2 Subpachetul 2 b

3 Subpachetul 3 b

4 Subpachetul 4 b

5 Subpachetul 5 b

6 Subpachetul 6 b

7 Subpachetul 7 b:  Crestere in aer
liber  in  sistem  ecologic  sau
extensiv

78 93 72 61

Total masura/UVM 200 500 250 300

  Componenta a) Schema pentru bunastare vitei

Criterii tehnice de acordare a sprijinului (2015-2020: CNDP):0,050 mild.euro

Nr
crt

Pachet
Plafon

Nr.max UVM/
beneficiar

Indicatori
rezultat

1 Creşterea  cu  cel  putin  10%  a  spaţiului  alocat

disponibil fiecarui animal.

Nr max UVM:500

5000 beneficiari la
o  medie  de  25
UVM

Medie
UVM/ferma/
250

Cf/Agricultor
activ

 beneficiari

2 Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină 

artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi

3 Imbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a 

suinelor pe durata transportului

4 Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa

5 Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul minim

obligatoriu  prin  menţinerea  în  limite  optime  a

parametrilor de microclimat 

6 Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

7 Crestere  in  aer  liber  in  sistem  ecologic  sau
extensiv

Total masura/UVM 300euro/
UVM



Masura. 8. Masura “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” cu un buget de 1,3 mild

euro (Comasare 322 si 125)

   Componenta a) Infrastructura comunala intravilana la scara mica:0,900 mild.euro

©  Criterii financiare:

Beneficiari publici:0,700 mild.euro;

- Plafon maxim proiect:1 milion euro contributie publica

- Proiect mediu:500 000 euro contributie publica;

Beneficiari privati:0,200 mild.euro

-Plafon maxim proiect:200 000 euro contributie publica

- Proiect mediu:100 000 euro contributie publica;

© Cheltuieli  eligibile: drumuri;  canalizare;  patrimoniu  cultural;  patrimoniu  natural,  energie

regenerabila, agrement; dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural

în informarea turiștilor și în marcarea siturilor turistice; infrastructura de bandă largă și furnizarea

accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare; infrastructura pentru îmbunătățirii

calității vieții sau a creșterii performanței de mediu a așezărilor rurale; studii și investiții asociate cu

întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului  cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și

al siturilor de înaltăvaloare  naturală, inclusiv cu aspectele socio economice conexe, precum și acțiuni de

sensibilizare ecologică; ): 

   Componenta b) Infrastructura de drumuri agricole, silvice si irigatii: 0,400 mild. Euro

©  Criterii financiare:

Beneficiari publici :0,200 mild

- Plafon maxim proiect:1 milion euro contributie publica (proiecte de infrastructura publica)

- Proiect mediu:500 000 euro contributie publica;

Beneficiari privati:0,200 mild

-Plafon maxim proiect:500 000 euro (proiecte de irigatii) contributie publica

- Proiect mediu:250 000 euro contributie publica;



© Cheltuieli eligibile pentru infrastructura de irigatii:

 

(a) Un plan de gestionare a bazinului hidrografic, în condițiile prevăzute de  Directiva 2000/60/CE, a fost

notificat  Comisiei  pentru  întreaga  zonă  în  care  urmează  să  se  investească,  precum  și  în  oricare

altăzonăal cărei mediu poate fi afectat de  investiție. Măsurile care intră în vigoare în cadrul planuluide

gestionare a bazinului  hidrografic în conformitate cu articolul 11 din aceeași directivă și care prezintă

relevanță pentru sectorul agricol sunt specificate în programul de măsuri relevant. 

(b) Contorizarea  apei,  care  permite  măsurarea  utilizării  apei  la  nivelul  investiției  sprijinite,  este

realizatăsau implementatăca parte din investiție. 

(c) O  investiție  pentru  îmbunătățirea  unei  instalații  de  irigații  existente  sau  a  unui  element   al

infrastructurii de irigații este eligibilănumai dacă, în baza evaluării ex-ante, asigură posibile economii

de apăavând valoarea minimăcuprinsăîntre 10 % și  25 %, în  conformitate cu parametrii  tehnici  ai

instalației sau ai infrastructurii existente.  Dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de

suprafațăcare au fost  calificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de gestionare a bazinului

hidrografic din motive legate de cantitatea de apă: Investiția asigură o reducere efectivăa utilizării apei,

la nivelul investiției,  care se ridicăla cel puțin 50 % din posibilele economii de apărealizate cu  ajutorul

investiției;  În cazul unei  investiții  într-o exploatație  agricolăunică,  investiția  are  totodatăca rezultat

reducerea nivelului total de apă utilizat în exploatație,  care se ridicăla cel puțin 50 % din posibilele

economii de apă realizate la  nivelul investiției. Nivelul total al utilizării apei include apa comercializată

de exploatație; Nici una dintre condițiile menționate la litera

(d) nu se aplicăunei investiții într-o  instalație existentă care afecteazănumai eficiența energetică sau unei

investiții în  vederea creării unui rezervor.;

(e) O investiție  având ca rezultat  o mărire netăa suprafeței  irigate care afecteazăun corp anume de

apăsubteranăsau de suprafațăeste  eligibilănumai  dacă:  stadiul  corpului  de apănu a fost  calificat  ca

nesatisfăcător  în  planul   corespunzător  de  gestionare  a  bazinului  hidrografic  din  motive  legate  de

cantitatea  de  apă;  și  o  analiză  de  mediu  imparțială  efectuată  sub  responsabilitatea  autorității

competente arată că investiția nu va antrena niciun efect negativ  semnificativ asupra mediului; o astfel

de analizăa efectului asupra mediului  se poate referi și la grupuri de exploatații care au caracteristici

agronomice  similare.

- Prin derogare de la litera(d) punctul (i), o investiție având ca rezultat o mărire netă a  suprafeței irigate

a unei exploatații  agricole poate fi  eligibilă dacă este combinată cu o  investiție într-o instalație de

irigare  existentă  sau  într-un  element  al  infrastructurii  de   irigație  dacă,  în  baza  evaluării  ex-ante,

asigurăposibile economii de apăavând valoarea  minimăcuprinsăîntre 10 % și 25 %, în conformitate cu

parametrii  tehnici  ai  instalației   sau  ai  infrastructurii  existente,  și  dacăinvestiția,  în  întregul  său,

asigurăo reducere  efectivăa utilizării apei, la nivelul global al investiției, care se ridicăla cel puțin 50 %



din posibilele economii de apă realizate cu ajutorul investiției în instalația de irigație sau  în elementul

infrastructurii existente.

© Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar beneficiari

1 Infrastructura comunala intravilana la scara mica 0,900 - 1400 proiecte publice
- 2000 proiecte private

2 Infrastructura de drumuri agricole, silvice si irigatii: 0,400 -400 proiecte publice
- 800 proiecte private

TOTAL 1,3 4600



Masura nr. 9.  Programul LEADER  cu un buget de  % din P2 ( 0,300 mild.euro);

© Criterii  tehnice si  financiare de acordare a sprijinului cf.R.E.  1) Pe lângăsarcinile menționate la

{articolul  30  din  Regulamentul  (UE)  nr.  [CSF/2012]}  grupurile  de  acțiune  locală  pot,  de  asemenea,

sărealizeze sarcini suplimentare care le sunt  delegate de către autoritatea de gestionare și/sau de către

agenția de plăți. (2) Grupurile de acțiune localăpot solicita agenției de plăți competente achitarea unui

avans în cazul în care se include în programul de dezvoltare ruralăo astfel de posibilitate.  Cuantumul

avansurilor nu poate depăși 50 % din sprijinul public legat de costurile de  funcționare și de animare.

   Componenta a) Sprijinul pregătitor LEADER:0,10 mild.euro

© Cheltuieli eligibile

-  un „kit de inițiere LEADER”, constând în acțiuni de consolidare a capacităților  pentru comunitățile

localecare nu au implementat axa LEADER în perioada de  programare 2007 – 2013 și în sprijin pentru

proiecte-pilot de mică anvergură;

-  consolidarea capacităților, formarea și interconectarea în vederea elaborării  și  implementării  unei

strategii de dezvoltare locală.

©  Costurile de funcționare și animarea: 

1.  Costurile de funcționare menționate la articolul 31 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]

sunt costuri legatede gestionarea implementării strategiei de dezvoltare locală prin intermediul grupului

de acțiune locală. Aceasta include monitorizarea și evaluarea strategiei;

2. Costurile aferente animării teritoriului, sunt costuri care apar pentru a facilita schimbul  între părțile

interesate, pentru a informa cu privire lastrategia de dezvoltare locală și  pentru a o promova, precum și

pentru  a-i  sprijini  pe  eventualii  beneficiari  în  vederea   dezvoltării  de  proiecte  și  a  pregătirii

candidaturilor.

  Componenta b)  Activitățile de cooperare din cadrul axei LEADER : 0,190 mild.euro

(b1)  proiecte de cooperare:

b.1.1.  în cadrul unui stat membru (cooperare interteritorială pentru un GAL si/sau parteneriat public-

privat pe un teritoriu rural sau nerural);

b1.2. între teritorii aparținând mai multor state membre sau cu  teritorii ale unor țări terțe (cooperare

transnațională).



© Tip de proiecte:

- circuite scurte de comercializare produse agroalimentare intre grupuri de agricultori din rural si

grupuri de consumatori din urban;

- zile deschise in ferme pentru publicul urban;

- ferme pedagogice pentru elevi din scoli urbane;

- activitati socio-culturale in ferme pentru public urban;

- stagii practice pentru elevi/studenti din unitati din mediul urban

© Plafon maxim pe proiect:50 000 euro

(b2) asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare interteritorială și  transnațională, cu

condiția ca grupurile de acțiune locală să poată demonstra că au în  vedere implementarea unui proiect

concret;  

În afară de alte grupuri de acțiune locală, partenerii din cadrul unui grup de acțiune locală finanțat

din FEADR pot fi: 

(-) un parteneriat public-privat pe un teritoriu rural, care implementează o strategie de  dezvoltare locală

în interiorul sau în afara Uniunii; 

(--) un parteneriat public-privat pe un teritoriu nerural, care implementeazăo strategie de dezvoltare

locală; 

   Componenta c) Investitii in proiecte tip FEADR pentru beneficiari privati:0,100 mild.euro

- agroturism;

- cultural;

- tineri fermieri;

- energie verde;

- scheme de calitate;

© Plafon maxim pe proiect:50 000 euro

© INVESTITII; Cheltuielile eligibile

(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile; 

(b)  achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, inclusiv de  software, în

limita valorii pe piață a bunului respectiv; 

(c)  costurile generale ocazionate de cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b), precum onorariile pentru

arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, achiziționarea  de brevete sau de licențe. Studiile



de  fezabilitate  rămân  cheltuieli  eligibile  chiar  și   în  cazul  în  care,  pe  baza  rezultatelor,  nu  se

efectueazăcheltuielile menționate la literele (a) și (b); (d) investițiile intangibile precum drepturile de

autor,  mărcile  sau  procesele;  (da)   costurile  elaborării  planurilor  de  gestionare  a  pădurilor  și

echivalentul acestora. 

© Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar beneficiari

1 Asistență tehnică pregătitoare 0,10 1 kit
100  proiecte  pilot
implementare strategii d.l.

2 Proiecte de cooperare: 0,190 3800

3 Investitii in proiecte tip FEADR  pentru beneficiari privati 0,100 2000



Masura nr 10. Scheme de calitate 0,4216 mild.euro: 

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare și pentru ferme la un nivel din P2  de   0,22.

mild. euro;

© Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari/7 ani

1 Componenta a) Produse traditionale (DOP;IGP; TSG): 0,075 3571

2 Componenta b) Produse locale: 0,075 3571

3 Componenta c) Produse montane: 0,075 3571

4 Componenta d) Produse ecologice: 0,075 3571

5 Componenta e) Activități de informare și promovare: 0,026 1238

TOTAL 0,326 15522

© Directiile financiare

D.1. Distributia bugetara va fi structurata astfel:

- 60 % din sprijin va fi orientant catre zona de munte;

-30 % din sprijin catre zona de deal;

-10 % din sprijin va fi orientat catre zona de campie;

D2) 100% din sprijinul masurii va fi orientat catre tineri agricultori;

©  Obiective:

1. Promovare lanturi de aprovizionare realizate de tineri agricultori ce promoveaza produse de calitate

rezultate din ferme familiale;

2.Promovare lanturi  de aprovizionare realizate de tineri  agricultori  ce promoveaza produse din ferme

familiale (p.p.v.d.) mixte: agro/pastorale; mixte silvo/pastorale; mixte agro/silvice; mixte agro/pastorale;

mixte agro/melifere;

©  Componente:

- Lanturi scurte de aprovizionare directa din targuri si piete taranesti locale;

-  Lanturi  scurte  de  aprovizionare  directa  pe  baza  de  abonament  la  locul  de  munca  ;  domiciliul

consumatorilor;  puncte  de  vanzare  colectiva  (PVC)  prin  sisteme  gen  “Cosul  Taranesc  sau  ASAT

(Asociatia de Sustinere a Agriculturii Taranesti);

- Lanturi scurte de aprovizionare directa prin magazinele proprii ale producatorilor;



- Lanturi scurte de aprovizionare directa din ferma (comanda sau abonament);

-  Lanturi scurte de aprovizionare directa de catre cantine scolare sau cantine ale administratiei publice

(comanda sau abonament);

-  Lanturi  scurte  de  aprovizionare  directa  din  “ferme  de  reinsertie  sociala”  pentru  consumatorii  in

dificultate (comanda sau abonament)

-  Lanturi  scurte de aprovizionare directa de catre consumatorii  pe baza de comenzi pe situri  internet

gestionate de catre grupuri de producatori

©  Chetuieli eligibile in cadrul unui proiect multianual:

- Logistica de vanzare (Casute din lemn; Mobilier casute; Mese, Vitrine frigorifice; Materiale video de

prezentare/Tv/Videoproiector);

- Materiale promotionale (Banere; Rol-upuri; postere; fluturasi pliante;

- Materiale de informare si promovare (Reviste);

- Emisiuni radio si tv/articole in presa scrisa;

- Site Web (constructie si asministrare);

- Elaborare strategii de vanzare directa;

- Participari la targuri si piete specializate;

- Elaborare caiete de sarcini pentru produsele de calitate;

- Organizare de porti deschise in ferma;

-Organizare activitati specifice “fermei pedagogice in ferme”;

© Grila de evaluare

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Ferme familiale integrate pe orizontala 25

C.1.1. Productie 5

C.1.2. Procesare 10

C.1.3. Vanzare directa 10

C 2 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte 20

C.2.1. Vanzare directa in targuri si piete 3

C.2.2. Vanzare directa in mgazine proprii 7

C.2.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C.2.4. Vanzare directa in ferma 10

C 3 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20

C.3.1. Produse ecologice; 15

C.3.2. Produse traditionale  5

C.3.3. Produse locale 5



C.3.4. Produse montane 5

C.3.5. Produse  etice 5

C 4 Diversificarea activitatilor in ferma 20

C.4.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.4.2. Agropedagogie 10

C 5 Ferme cu sisteme de cultura mixte 20

C.5.1. Agrosilvice 10

C.5.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.5.3. Silvopastorale 10

C 6 Productie de energie regenerabila in ferma 20

C.6.1. Productie de biogaz 5

C.6.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.6.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.6.4. Energie eoliana 5

C.6.5. Energie fotovoltaica 5

C.6.6. Energie hidro 5

C 7 Proiecte de impadurire/perdele de protectie 20

C.7.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10

C.7.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.7.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10

C.8. Soiuri si rase autohtone 20

C.8.1. Souri si rase autohtone 10

C.8.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 9 Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin 65

TOTAL 250

© Baza legala pentru schemele de calitate

- În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin agricultorilor care participă pentru prima dată la:

(a) schemele de calitate instituite în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții:

-  titlul  VI din Regulamentul (CE) nr.  1493/1999 al Consiliului  din 17 mai 1999 privind organizarea

comună a piețelor în sectorul vitivinicol;

- Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind  specialitățile tradiționale

garantate din produse agricole și alimentare;

-  Regulamentul  (CE)  nr.  510/2006  al  Consiliului  din  20  martie  2006  privind   protecția  indicațiilor

geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

-  Regulamentul  (CE)  nr.  834/2007  al  Consiliului  din  28  iunie  2007 privind   producția  ecologică  și



etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a  Regulamentului (CEE) nr. 2092/91

- Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului  din 15 ianuarie 2008

privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și  protecția indicațiilor geografice ale băuturilor

spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

- Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind  organizarea comună a pieței

vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a

Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului

(CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999

(b)  schemele  de  calitate  private  (produse  traditionale;  produse  montane;produse  etice;  produse

ecologice) pentru  produse  agricole  și  alimentare  recunoscute  de  statele  membre  ca  îndeplinind

următoarele criterii: 

-  specificitatea  produsului  final  din  cadrul  acestor  scheme  derivă  din  obligații   clare  privind

garantarea:caracteristicilor  specifice  ale  produselor;  sau  metodelor  specifice  de  cultivare  sau  de

producție;  sau  unei  calități  a  produsului  final  care  depășește  semnificativ  standardele  comerciale

aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a

plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului; 

- schema este deschisă tuturor producătorilor;

- schema implică respectarea unui caiet de sarcini obligatoriu, acest lucru fiind verificat de un

organism independent de inspecție acreditat de catre autoritățile publice (Ex. Organismele de certificare

produse ecologice)

-  schema este transparentă și asigurătrasabilitatea completăa produselor

(c)  scheme  private  voluntare  (produs  in  ferma  de  la  tara;  produs  in  aer  liber;  produse  specifice

teritoriului: produse locale; produse regionale; produs romanesc) de certificare a produselor agricole și

a fermelor,  recunoscute de  statele membre ca aplicând Orientările UE privind cele mai bune practici

pentru  sistemele de certificare voluntarăa produselor agricole și alimentare și a fermelor. 

- Sprijinul din cadrul acestei măsuri poate acoperi și costurile care decurg din  activitățile de informare

și promovare

- Sprijinul în cadrul acestei măsuri se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al  cărui nivel se

stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la  schemele pentru care se acordă

sprijin, în decursul unei perioade de maximum cinci ani. 

„Costuri fixe”înseamnă costurile aferente aderării la  o schemă de calitate care beneficiazăde sprijin și

cotizația  anualăde  participare  la  schema  respectivă,  inclusiv,  dacă  este  cazul,  cheltuielile  aferente

controalelor necesare pentru  verificarea respectării caietului de sarcini al schemei. 



Masura nr 11. Masura pentru o agricultura a cunoasterii 0,4 mild.euro

● Grila de evaluare

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Ferme familiale integrate pe orizontala 25

C.1.1. Productie 5

C.1.2. Procesare 10

C.1.3. Vanzare directa 10

C 2 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte 20

C.2.1. Vanzare directa in targuri si piete 3

C.2.2. Vanzare directa in mgazine proprii 7

C.2.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C.2.4. Vanzare directa in ferma 10

C.2.5. Vanzare directa in  cantine scolare sau cantine ale administratiei publice 10

C.2.6. Vanzare directa de catre producatori pe baza de comenzi pe situri internet 5

C 3 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20

C.3.1. Produse ecologice 15

C.3.2. Produse traditionale 5

C.3.3. Produse locale 5

C.3.4. Produse montane 5

C.3.5. Produse etice 5

C 4 Diversificarea activitatilor in ferma 20

C.4.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.4.2. Agropedagogie 10

C 5 Ferme cu sisteme de cultura mixte 20

C.5.1. Agrosilvice 10

C.5.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.5.3. Silvopastorale 10

C 6 Productie de energie regenerabila in ferma 20

C.6.1. Productie de biogaz 5

C.6.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.6.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.6.4. Energie eoliana 5

C.6.5. Energie fotovoltaica 5

C.6.6. Energie hidro 5

C 7 Proiecte de impadurire/perdele de protectie 20

C.7.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10



C.7.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.7.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10

C.8. Utilizare de soiuri si rase autohtone 20

C.8.1. Souri si rase autohtone 10

C.8.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 9 Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin 20

C10 Numarul de UDE (0,5-18) conform Grilei de punctare M112 reevaluate 65

TOTAL 250

© Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar beneficiari

1 Componenta  a)  Transfer  de

cunoștințe și acțiuni de informare 

0,1333 -  15  proiecte  ale  federatiilor  nationale:
0,021 mild.euro/7ani
- 11619 proiecte individuale/7ani

2 Componenta b) Servicii de consiliere 0,1333 12695 proiecte individuale /7ani

3 Componenta c) Actiuni de cooperare 0,1333 12695 proiecte individuale/7ani

TOTAL 0,400 37 009 proiecte individuale/7ani
15 proiecte de fed.nationale/7ani

● Componente

C.1.Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare  0,133 mild.euro

Cheltuieli eligibile:

- Formare continua prin difuzare de cunostiinte stiintifice si practici inovative;

- Ateliere de lucru și îndrumare profesională. 

- Schimburi de experienta;

- Vizite în exploatații

- Schimburi de experienta prin schimb provizoriu de ferme

- Activități demonstrative

- Acțiuni informative

● Conditii financiare: 70 % din costurile eligibile ale actiunii

C.2.Servicii  de  consiliere,  servicii  de  gestionare  a  exploatației  și  servicii  de  înlocuire  în  cadrul

exploatației: 0,133 mild euro

- Servicii de consiliere,

- Servicii de gestionare a exploatației



Conditii financiare:

- 1500 euro/ ferma

-200 000 euro pentru formarea consultantilor

● Cheltuieli eligibile

(a)  servicii  de  consiliere în  vederea  ameliorării  atât  a  performanțelor  economice  și  de  mediu  ale

exploatațiilor, întreprinderilor și/sau investițiilor lor, cât și  a capacității acestora de a genera beneficii

pentru climă și de a fi rezistente la schimbările climatice; 

(c) formarea profesională a consultanților:15 federatii cu reprezentativitate nationala

●  Beneficiarii  sprijinului: Federatiile  nationale  de  producatori  reprezentative  la  nivel  national

(sectoriale si generaliste) care se acrediteaza ca si furnizori de servicii de consiliere sau de formare.

-Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă autorității sau organismului selecționat pentru

înființarea serviciilor de gestionare a  exploatațiilor, a serviciilor de înlocuire în cadrul exploatației și a

serviciilor de consiliere agricolă sau de consiliere în sectorul silvic. 

- Organismele selecționate pentru a oferi servicii de consiliere vor dispune de  resursele corespunzătoare,

și  anume de  personal  calificat  și  care  beneficiază  de formare  periodică,  precum  și  de  experiență

consultativă  și de fiabilitate  în ceea ce privește domeniile de consiliere.

- Serviciile de consiliere destinate agricultorilor și altor gestionari de terenurisunt legate  de cel puțin

una dintre prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală și vizeazăcel  puțin unul dintre următoarele

elemente: 

(a)  una sau mai multe  dintre cerințele  de reglementare în  materie  de gestionare și/sau  standardele

privind bunele condiții agricole  și de mediu prevăzute la titlul VI  capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr.

HR/2012; dacăeste  cazul,  practicile  agricole   benefice pentru climă  și  mediu prevăzute la  titlul  III

capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 și întreținerea suprafeței agricole la care se face referire

la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; 

(b)  cerințele  sau acțiunile  legate  de  atenuarea efectelor  schimbărilor  climatice  și  de   adaptarea la

acestea,  de biodiversitate,  de protecția apelor și  a solului,  de notificarea  bolilor animalelor   și  ale

plantelor  și de inovare, prevăzute în anexa I la  Regulamentul (UE) nr. HR/2012; 

(c) dezvoltarea durabilăa activității economice a fermelor mici, astfel cum sunt definite  de către statele

membre, și cel puțin a fermelor care participăla schema pentru micii  agricultori menționatăla titlul V din

Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

(d) acolo unde este relevant, standardele de securitate la locul de muncăbazate pe legislația Uniunii.



Consilierea poate viza, de asemenea, alte aspecte legate de performanțele economice,  agricole și de

mediu ale exploatației agricole. 

-  Serviciile  de  consiliere  destinate  deținătorilor  de  păduri  acoperăcel  puțin  obligațiile   relevante

prevăzute în Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE. Aceste servicii  de consiliere pot viza,

de  asemenea,  aspecte  legate  de  performanțele  economice,  agricole  și   de  mediu  ale  exploatației

forestiere. 

- Serviciile de consiliere destinate IMM-urilor vor viza si aspecte legate de performanțele  economice și

de mediu ale întreprinderii. 

-  Dacă  este  justificat  și  adecvat,  consilierea  poate  fi  oferită,  parțial,  în  grup,  luându-se  însă  în

considerare situația fiecărui utilizator al serviciilor respective.

- Sprijinul se acordă degresiv pe o perioadă de maximum cinci ani de la înființare.

C.3.Actiuni de cooperare: 0,133 mild.euro

- În perioada de programare 2007 – 2013, singurul tip de cooperare carea fost sprijinit în mod explicit în

cadrul politicii de dezvoltare rurală a fost cooperarea în vederea dezvoltării de noi produse, procedee și

tehnologii în sectoarele agroalimentar și forestier. 

- Va exista posibilitatea ca proiectele realizate de un singur operator să fie finanțate în temeiul măsurii

respective, cu condiția ca rezultatele obținute să fie diseminate, atingându-se astfel obiectivul de difuzare

a noilor practici, procese sau produse. În plus, a devenit evident că sprijinirea unei game mult mai largi

de tipuri de cooperare, implicând o gamă mai variată de beneficiari, de la operatori maimici la unii mai

mari,  poate  contribui  la  atingerea obiectivelor  politicii  dedezvoltare  rurală,  prin  faptul  căîi  ajutăpe

operatoriidin  zonele  rurale  să  depășească  dezavantajele  de  natură  economică,  ecologică  și  de  altă

natură ale fragmentării. Prin urmare, această măsură va fi extinsă.

- Sprijinul acordat micilor operatori în scopul organizării de procese de lucru comune și al partajării

facilităților și resurselor ar trebui săîi ajute pe aceștia sădevinăviabili din punct de vedere economic, în

pofida dimensiunilor lor reduse. Sprijinul acordat pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii

din  lanțul  de  aprovizionare,  precum  și  pentru  promovarea  de  activități  la  nivel  local  ar  trebui  să

catalizeze dezvoltarea raționalădin punct de vedere economic a lanțurilor scurte de aprovizionare,  a

piețelor locale și a lanțurilor alimentare locale.

-  Sprijinul  acordat  pentru  abordarea  colectivă  a  proiectelor  din  domeniul  protecției  mediului  și  a

practicilor  ecologice  va  contribui  la  realizarea  de  beneficii  ecologice  și  climatice  mai  mari  și  mai

coerente decât cele  care ar putea fi  obținute de operatori  individuali  acționând pe cont propriu (de

exemplu,  prin practici  utilizate pe suprafețe de teren mai vaste  și  nefragmentate).  În aceste  domenii



variate sprijinul se va acorda sub forme diverse. Grupurile și rețelele sunt deosebit de importante pentru

partajarea expertizei și pentru dezvoltarea de expertiză, servicii și produse noi și specializate. 

- Proiectele-pilot reprezintă importante instrumente pentru testarea aplicabilității comerciale, în diferite

contexte, a tehnologiilor, tehnicilor și practicilor, precum și pentru adaptarea acestora acolo unde este

necesar. Grupurile operaționale reprezintăun element-pivot al parteneriatului european pentru inovare

(denumit în continuare „PEI”) privind productivitatea și durabilitatea agriculturii.  Un alt instrument

important îl constituie strategiile de dezvoltare locală, care funcționeazăîn afara cadrului de dezvoltare

localăal axei 

- Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru apromova forme de cooperare  care implică cel

puțin două entități și în special: 

(a)  abordări  de  cooperare  între  diferiți  actori  din  lanțul  agroalimentar  din  Uniune și  din   sectorul

forestier, precum și între alți actori care contribuie larealizarea obiectivelor  și priorităților politicii de

dezvoltare rurală, inclusiv organizațiile interprofesionale; 

(b) crearea de grupuri și rețele; 

(c)  înființarea   și  funcționarea  grupurilor  operaționale  din  cadrul  PEI  privind   productivitatea  și

sustenabilitatea agriculturii,  

- Cooperarea se referă în special la următoarele: 

(a) proiecte-pilot; 

(b)  dezvoltarea  de  noi  produse,  practici,  procese  și  tehnologii  în  sectoarele  agricol,   alimentar  și

forestier; 

(c)  cooperarea  între  micii  operatori  în  ceea  ce  privește  organizarea  de  procese  de  lucru   comune,

partajarea echipamentelor  și  a  resurselor   și  pentru dezvoltarea  și/sau  comercializarea de servicii

turistice aferente turismului rural;

(d) cooperare orizontală și  verticală între actorii  din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii  de

platforme logistice pentru promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare  și a piețelor locale;

(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de  aprovizionare și a

piețelor locale; 

(f) acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea; 

(g) abordări colective privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs; 

(h)  cooperare  orizontală  și  verticalăîntre  actorii  din  cadrul  lanțurilor  de  aprovizionare  în   ceea  ce

privește  producția sustenabilăde biomasă,  care săfie  utilizatăîn scopul   producerii  de alimente și  de

energie și în cadrul proceselor industriale. 



(i) implementarea, în special de către grupuri departeneri din domeniul public șidin  cel privat, altele

decât cele definite la articolul  28 alineatul (1) litera (b) din  Regulamentul  (UE) nr.  [CSF/2012], a

strategiilor de dezvoltare localăcare abordează una sau mai multe dintre prioritățile Uniunii în materie

de dezvoltare rurală;

(j) elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente. 

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b)se acordăexclusiv noilor grupuri și rețele formate și celor

care încep o nouăactivitate.

-Rezultatele  proiectelor-pilot  și  ale  operațiunilor  realizate  de actorii  individuali  sunt  diseminate  sub

rezerva protecției adecvate a  secretului profesional în conformitate cu legislația națională. 

- Următoarele costuri aferente formelor de cooperare menționate la alineatul (1) sunt eligibile pentru

sprijin în cadrul acestei măsuri:

(a) costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de  fezabilitate, precum și

costurile aferente elaborării unui plan de afaceri, a unui plan  de gestionare a pădurilor sau a unui plan

echivalent sau costuri aferente strategiei de  dezvoltare locală, alta decât cea menționatăla articolul 29

din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]; 

(b) costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui  proiect teritorial

colectiv. În cazul grupurilor, animarea poate viza, de asemenea,  organizarea de cursuri de formare,

interconectarea membrilor și recrutarea de noi membri; 

(c) costurile de funcționare a cooperării;

(d) costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de implementarea unui plan  de afaceri, a

unui plan de mediu, a unuiplan de gestionare a pădurilor sau a  unui plan echivalent sau a unei strategii

de dezvoltare locală, alta decât cea  menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]

sau a altoracțiuni orientate spre inovare, inclusiv testarea;

(e) costurile aferente activităților de promovare. 

- Acolo unde se implementeazăun plan de afaceri, un plan de mediusau un plan de gestionare a pădurilor

sau un plan echivalent sau o strategie de dezvoltare, statele membre  pot acorda ajutorul fie sub forma

unei sume globale care săacopere costurile de cooperare  și costurile aferente proiectelor implementate,

fie sub forma unei sume care săacopere  numai costurile de cooperare, folosind în acest caz fonduri

provenind din cadrul altor  măsuri sau alte fonduri ale Uniunii destinate implementării de proiecte.

- Cooperarea între actori aflați în regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, eligibilă pentru

acest sprijin.



-  Sprijinul este  limitat la o perioadă de maximum șapte ani,  excepție făcându-se în cazul  acțiunilor

ecologice colective, în situații justificate corespunzător.

- Cooperarea în cadrul acestei măsuri poate fi combinatăcu proiecte sprijinite de fonduri ale Uniunii,

altele  decât  FEADR,  pe  același  teritoriu.  Statele  membre  garanteazăevitarea  supracompensării  ca

urmare a combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii.

- În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de

competențe,  activități  demonstrative  și  acțiuni  informative.  Acțiunile  de  formare  profesională  și  de

dobândire de competențe includ cursuri  de formare,  ateliere de lucru și  îndrumare profesională.  De

asemenea, sprijinul  va fi  acordat  pentru schimburi de exploatații  pe termen scurt și  pentru vizite în

exploatații. 

-În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor angajate în sectoarele agricol,

alimentar și silvic, al gestionarilor de terenuri și al altor actori economici care sunt IMM-uri care își

desfășoarăactivitatea în zone rurale. 

- Beneficiarii sprijinului sunt federatiile nationale de producatori care se acrediteaza ca si furnizori de

servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni informative sau participanții

laaceste servicii.

- Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri nu vizează cursurile de instruire sau de formare care fac

parte din programele sau sistemele normale de învățământ de nivel secundar sau superior.

- Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii informative dispun de capacitățile

corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini cu succes

această sarcină. 

- Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de desfășurarea

transferului de cunoștințe sau ale acțiunii informative. În cazul proiectelor demonstrative, sprijinul poate

acoperi, de asemenea, costurile de investiții relevante. Costurile aferente deplasărilor, cazării  și diurnei

participanților, precum  și costurile înlocuirii agricultorilor sunt, de asemenea, eligibile.



Masura nr.12.Investitii in ferme (1,3 mild.euro/Comasare masura 121 si 123)

Componenta a) Investitii individuale: Instalare agricultori in ferme familiale cu marime medie (6-18

UDE): 1 mild.euro

● Criterii de finantare: 

- max. 100 000 euro/proiect individual (cofinantare publica); Total proiect:248 000 euro

- proiect mediu de 50 000 euro

© Indicatori de rezultat

Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 Creare  sau  modernizare  ferme  familiale  comerciale  cu

marime medie (6-18 UDE)

0,400 8000

2 Investitii realizate de grupuri de producatori 0,300 2400

3 Creare  sau  modernizare  ferme  societare  comerciale

(max.500 ha/500 UVM)

0,600 6000

TOTAL 1,3 16400

Componenta b) Investitii realizate de grupuri de producatori :0,300 mild.euro

● Criterii de finantare: 

- max. 250 000 euro/proiect de grup (cofinantare publica); Total proiect:620 000 euro

- proiect mediu de 125 000 euro;

●Grila de evaluare

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Ferme familiale integrate pe orizontala 25

C.1.1. Productie 5

C.1.2. Procesare 10

C.1.3. Vanzare directa 10

C 2 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte 20

C.2.1. Vanzare directa in targuri si piete 3

C.2.2. Vanzare directa in mgazine proprii 7

C.2.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C.2.4. Vanzare directa in ferma 10

C 3 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20



C.3.1. Produse ecologice; 15

C.3.2. Produse traditionale  5

C.3.3. Produse locale 5

C.3.4. Produse montane 5

C.3.5. Produse  etice 5

C 4 Diversificarea activitatilor in ferma 20

C.4.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.4.2. Agropedagogie 10

C 5 Ferme cu sisteme de cultura mixte 20

C.5.1. Agrosilvice 10

C.5.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.5.3. Silvopastorale 10

C 6 Productie de energie regenerabila in ferma 20

C.6.1. Productie de biogaz 5

C.6.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.6.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.6.4. Energie eoliana 5

C.6.5. Energie fotovoltaica 5

C.6.6. Energie hidro 5

C 7 Proiecte de impadurire/perdele de protectie 20

C.7.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10

C.7.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.7.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10

C.8. Soiuri si rase autohtone 20

C.8.1. Souri si rase autohtone 10

C.8.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 9 Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin 20

C10 Numarul de UDE (6-18) conform Grilei de punctare M112 reevaluate 65

TOTAL 250

● Sectoare prioritare de investitii financiare:

1. Proiecte in domeniul policulturii (productie animala/productie furajera/alte productii veg.): 30 %

- ferme de vaci:10 %;

- ferme de oi/capre:10 %;

- ferme de pasari : 5 %;

- ferme de porci :5 %;



2.  Investitii majoritare in domeniul pomicol: 30 % din alocarea financiara a masurii;

3.  Investitii majoritare  in domeniul viticol: 10 % din alocarea financiara a masurii;

4.  Investitii majoritare in domeniul legumicol: 10 % din alocarea financiara a masurii;

5.  Investitii majoritare in cultura mare: 20 % din alocarea financiara a masurii;

- Investitii majoritare in culturi de cereale si oleaginoase si plante tehnice: 10 %;

- Investitii majoritare in culturi proteice: 5 %;

- Investitii majoritare in culturi de plante textile (in si canepa): 5 %;

● Criterii bugetare:

1. Distributia bugetara va fi structurata conform procentelor ocupate de cele 3 zone de relief (munte, deal,

campie); printr-un sprijin financiar echivalent ponderii suprafetei detinute.

2. Structura bugetului unei investitii individuale:

- 60 % Investitie in productie

- 30 %Investitie in procesare :75 % din cheltuieli eligibile pentru activitati de procesare (Anexa 1)

- 10 % Investitie in vanzare directa

3. 2. Structura bugetului unei investitii de grup:100 % investitie in procesare si marketing



Masura nr. 13. Activitati nonagricole: 0,300.mild.euro

● Criterii de finantare: 

- max. 200 000 euro/proiect individual (cofinantare publica); Total proiect:248 000 euro

- proiect mediu de 100 000 euro

Componenta a) Servicii publice non agricole in ferme

Nr.crt Servicii publice Caracteristici

Servicii publice sociale

1 Fermă  agropedagogică

2 Fermă agroturistică

3 Fermă de cercetare

4 Fermă de practică

5 Fermă demonstrativă

6 Fermă socio/ terapeutică

7 Servicii comunitare

8 Activităţi culturale

9 Activităţi politice

10 Activităţi sociale

11 Fermă agro-lingvistică

12 Fermă de barter/troc

13 Fermă recreaţională/divertisment

Servicii publice ecologice in ferme

14 Fermă energetică

15 Servicii de polenizare

16 Fermă conservatoare de  agrobiodiversitate (“in vivo”)

17 Servicii de gestiune a peisajului (servicii ecologice)

Componenta b) Activitati nonagricole in mediul rural (Cf. Anexe Masura 3.1.2. PNDR 2007-2013

© Indicatori de rezultat



Nr
crt.

Masura Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 a) Servicii publice non agricole in ferme 0,150 1500

2 b) Activitati nonagricole in mediul rural 0,150 1500

TOTAL 0,300 3000



Masura  nr 14.  Fond  mutual  pentru fenomenele  climatice  nefavorabile,  bolile  animalelor și  ale

plantelor, infestările cu dăunători și pentru incidentele de mediu : 0,100 mild.euro

© Indicatori de rezultat

Nr crt. Componenta Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 Fenomene climatice nefavorabile 0,033 8250

2 Bolile  animalelor  și  ale  plantelor,  infestările  cu

dăunători 

0,033 8250

3 Incidente de mediu 0,033 8250

TOTAL 0,100 24750

Plafon financiar mediu pe ferma: 4000 euro

Criterii tehnice conform Reg.D.R.

Fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor și ale plantelor, infestările

cu dăunători și pentru incidentele de mediu 

(1) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul mutual în cauzătrebuie: 

(a) săfie acreditat de autoritatea competentăîn conformitate cu legislația națională; 

(b)  săurmeze  o  politicătransparentăîn  ceea  ce  privește  plățile  vărsate  în  fond și  sumele  retrase  din

acesta; 

(c) să prevadănorme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele datorii realizate. 

(2) Statele membre definesc normele privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special

normele  privind  acordarea  plăților  compensatorii  către  agricultori  în  caz  de  criză  și  cele  privind

administrarea și monitorizarea respectării normelor respective. Producerea incidentelor menționate la

articolul 37 alineatul (1) litera (b) trebuie săfie recunoscutăca atare în mod oficial de către autoritatea

competentăa statului membru în cauză. 

(3) Contribuțiile financiare prevăzute la articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza exclusiv: 

(a) costurile administrative aferente creării fondului mutual, repartizate pe o perioadăde maximum trei

ani, în mod degresiv; 

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual sub formă de compensații financiare pentru agricultori. În plus,

contribuția  financiarăpoate  fi  legată  de  dobânzile  percepute  pentru  împrumuturile  comerciale

contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti agricultorilor compensația financiarăîn caz de criză. 



Masura nr.15. Masura de Asistenta tehnica: 0,100 mild.euro

   Detalii componente

Componenta a) Rețeaua Nationala pentru dezvoltare rurală

Componenta b) Rețeaua Nationala PEI

Componenta c) Sistemul National de indicații și simboluri ale sistemelor de calitate:

● Scheme de calitate obligatorii:

- produse traditionale;

- produse montane;

-  produse ecologice;

● Scheme de calitate facultative:

-  produse etice;

-  produs in ferma de la tara;

-  produs in aer liber;

-  Produse specifice teritoriului (produse locale; produse regionale; produs romanesc)

Componenta d) Sprijin pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale  sau cu

alte constrângeri specifice 

   Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E. :FEADR poate utiliza pânăla 0,25 %

din alocarea sa anuală pentru finanțarea sarcinilor menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) nr.

[CSF/2012],  inclusiv  a  costurilor  aferente  creării  și  funcționării  rețelei  europene  pentru  dezvoltare

ruralăla care se face referire la articolul 52 și ale rețelei PEI la care se face referire la articolul 53, la

inițiativa Comisiei și/sau în numele acesteia; FEADR poate finanța acțiunile prevăzute la articolul 41

alineatul  (2)  din  Regulamentul  (UE)  nr.  1151/2012  [regulamentul  privind  calitatea],  în  legătură  cu

indicațiile și simbolurile sistemelor de calitate ale Uniunii.

-  Un procent  de  10  % din  masura de  asistenta  tehnica  a  PNDR va fi  destinat  finanțării  sarcinilor

menționate  la  articolul  52  din  Regulamentul  (UE)  nr.  [CSF/2012],  precum  și  a  costurilor  aferente

lucrărilor pregătitoare pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale  sau cu

alte constrângeri specifice (art 33)

- Un procent de 10 % din masura de asistenta tehnica a PNDR va alocat pentru crearea și operarea

rețelei rurale naționale

Rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală: Se creează o rețea europeană pentru dezvoltare rurală în

scopul interconectării rețelelor, organizațiilor și administrațiilor naționale care își desfășoară activitatea



în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul Uniunii.

-  Interconectarea prin intermediul rețelei europene pentru dezvoltare ruralăare ca scop:  (a) sporirea

gradului de implicare a părților interesate în implementarea dezvoltării  rurale; (b) ameliorarea calității

programelor de dezvoltare rurală; (c) contribuția la informarea publicului larg cu privire la beneficiile

politicii de  dezvoltare rurală; (d) sprijinirea evaluării programelor de dezvoltare rurală.

- Sarcinile rețelei sunt: (a)  colectarea, analizarea și diseminarea informațiilor cu privire la acțiunile din

domeniul dezvoltării rurale;  (b) acordarea de sprijin în privința proceselor de evaluare, precum și a

colectării și  gestionării datelor;  (c) colectarea, consolidarea și difuzarea la nivelul Uniunii a bunelor

practici de  dezvoltare rurală, inclusiv în privința metodologiilor și a instrumentelor de  evaluare;  (d)

înființarea și funcționarea unor grupuri tematice și/sau a unor ateliere de lucru, în  vederea facilitării

schimbului de expertiză și a sprijinirii implementării, monitorizării și dezvoltării ulterioare a politiciide

dezvoltare rurală; (e) furnizarea de informații privind evoluția situației zonelor rurale din Uniune și din

țările  terțe;  (f) organizarea de  reuniuni  și  seminarii  la  nivelul  Uniunii  pentru  participanții  activi  la

dezvoltarea rurală; (g) sprijinirea rețelelor naționale și a inițiativelor de cooperare transnațională; (h) în

mod specific pentru grupurile de acțiune locală: crearea de sinergii cu activitățile desfășurate la nivel

național  și/sau  regional  de   către  rețelele  respective  în  ceea  ce  privește  acțiunile  de  consolidare  a

capacităților și schimbul de experiență; cooperarea cu organismele de interconectare și cu cele care

oferăasistență tehnicăpentru dezvoltarea rurală, create de FEDER, FSE și FEPAM, în ceea ce  privește

activitățile de dezvoltare localăale acestora și cooperarea  transnațională.

   Criterii tehnice si financiare de acordare a sprijinului cf.R.E. Rețeaua rurală națională: Fiecare stat

membru creează o rețea rurală națională, care grupează organizațiile  și administrațiile implicate în

dezvoltarea rurală. Parteneriatul menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] face, de

asemenea,  parte  din  rețeaua  ruralănațională.  Statele  membre  care  aplică  programe  regionale  sau

tematice? pot prezenta spre aprobare un program specific pentru crearea și operarea rețelei lor rurale

naționale; 

Interconectarea prin intermediul rețelei rurale naționale are ca scop: (a) sporirea gradului de implicare

a părților interesate în implementarea dezvoltării  rurale; (b) ameliorarea calității punerii în aplicare

aprogramelor de dezvoltare rurală; (c) informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire

la  politica  de   dezvoltare  rurală;  (d)  încurajarea  inovării  în  agricultură,  producția  alimentară,

silvicultură și zonele  rurale.

- Sprijinul acordat din FEADR se utilizează: (a) pentru structurile necesare operării rețelei; 

(b)  pentru  pregătirea  și  implementarea  unui  plan  de  acțiune  care  ar  puteasăconțină  următoarele

elemente:   gestionarea  rețelei;  implicarea  părților  interesate  în  sprijinirea  elaborării  programului;

organizarea  unor  activități  de  formare  destinate  grupurilor  de  acțiune  locală  în   curs  de  creare;



colectarea de exemple de proiecte care săacopere toate prioritățile programelor  de dezvoltare rurală;

studii și analize în curs; activități de interconectare destinate grupurilor de acțiune locală și în special

asistență  tehnică  pentru  cooperarea  interteritorială  și  transnațională,  facilitarea   cooperării  între

grupurile de acțiune locală și căutarea de parteneri pentru  măsura prevăzută la articolul 36; activități

de interconectare favorabile inovării; un plan de comunicare, inclusiv publicitate și informații privind

programul de  dezvoltare ruralăîn acord cu autoritățile de gestionare, precum și activități de  informare

și comunicare destinate publicului larg;

© Indicatori de rezultat

Nr crt. Componenta Buget/
mild.euro

Numar
beneficiari

1 Rețeaua Nationala pentru dezvoltare rurală 0,025 1

2 Rețeaua Nationala PEI 0,025 1

3 Sistemul National de indicații și simboluri ale sistemelor

de calitate

0,025 1

4 Sprijin pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu

constrângeri naturale  sau cu alte constrângeri specifice 

0,025 1

TOTAL 0,100 4



PROGRAME TEMATICE

1. PROGRAM ZONA MONTANA

1.1. Analiza SWOT

Prezentare generală

Zona montană a României (cf. delimitării oficiale):
- 74.000 km² - în 27 judeţe, cu 657 localităţi, din care 84 oraşe mici, cu cca. 3.560 sate; cca. 4

mil.ha. păduri şi 2,9 mil.ha. terenuri agricole - din care 2,1 mil. ha. pajişti naturale; cca. 3,3 mil. locuitori
din care cca. 2,1 mil. în familii de agricultori,  din cca.  815.000 exploataţii  agricole (în majoritate de
subzistenţă) aşezate în cca. 64 bioarii (bazine, văi) cu caracteristici tradiţionale multiseculare.

Propunerea nr. 1 Justificarea propunerii
a. Redefinirea zonei rurale.
Includerea,  ca  eligibile,  a  satelor/cartierelor  cu  caracter
agricol/zootehnic din oraşele montane.

O caracteristică a celor 84 oraşe/municipii montane o reprezintă satele
de la periferia centrului oraşului, unde se află gospodării
tradiţii.  Nu  există  diferenţieri  faţă  de  exploataţiile  agricole  din  comune,
exceptând beneficiul unei infrastructuri şi apropierea de piaţă.
A se situa „în afara” ruralului montan ar constitui o discriminare - nejustificată.

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
Existenţa unui număr important de
exploataţii  agro/zootehnice  la
nivelul satelor/cartierelor oraşelor
montane, cu vechi tradiţii şi bune
practici,  care  contribuie  la
alimentaţi populaţiei orăşeneşti.

Tendinţe  administrative
birocratice,  de simplificare,  de la
nivel central.
Insuficientă  insistenţă  pentru
reglementare de la nivel judeţean.
Risc de discriminare nejustificată,
nedemocratică.

Exploataţiile  agro-zootehnice
personale  sau  mixte  sunt  active,
viabile  şi  susceptibile  de
modernizarea. Mai multe locuri de
muncă în diverse servicii  asigură
stabilitatea exploataţiilor.

Discriminarea  artificială  a  unei
categorii valoroase de producători
agricoli-activi.
Descurajarea  producătorilor  şi
abandon agricol.

Propunerea nr. 2 Justificarea propunerii
b. Includerea în cadrul ZMD a satelor montane cu populaţie stabilă,
care  aparţin,  administrativ,  de  comune  care  nu fac parte din zona
montană (ZMD).
Realizarea unei hărţi pentru delimitarea oficială a acestor sate, la
nivel comunal.

Satele montane, tradiţionale (cca. 159) care  
din teritoriul  comunelor care  nu sunt montane
afara ZMD”, iar populaţia de agricultori - crescători de animale, care
suportă  condiţiile  severe,  riscă  să  nu  poată  beneficia  de  drepturile
pentru ZMD, din raţiuni artificiale, administrative.
O astfel de discriminare nu poate fi acceptabilă.
Se impune un efort administrativ pentru o delimitare oficială, locală, a
acestor sate - în baza criteriilor pentru ZMD. 

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
Prezenţa  exploataţiilor  agricole
montane  şi  desfăşurarea  de
activităţi agro-zootehnice de către

Tendinţele  birocraţiei
administrative  de  a  simplifica
modul  de  acordare  a  drepturilor

Posibilitatea  delimitării  satelor
montane,  din  comunele
nemontane, cu evidenţe separate.

Descurajarea  producătorilor
agricoli,  discriminare  artificială  a
unei  categorii  valoroase  de



populaţia  stabilă,  cu  tradiţii  şi
bune  practici  în  condiţiile
specifice ZMD.

generale,  prevăzute  prin
programele  pentru  ZMD,  fără  să
ţină cont de o realitate efectivă.

Oportunitatea  realizării  de  hărţi
oficializate  pentru  aceste  sate
montane, la nivelul comunelor.

populaţie,  blocarea  dezvoltării
agro-rurale  a  acestor  sate
nemontane;  accentuarea
depopulării umane.

Propunerea nr. 3 Justificarea propunerii
Subvenţiile  să  fie  acordate  numai  agricultorilor  cu
gospodării/exploataţii stabile, care deţin animale ce păşunează, asigură
producerea  şi  utilizarea  fânurilor  şi/sau  cultura  terenurilor  agricole
montane.

Interesează în mod express/prioritar sprijinirea producătorilor agricoli
activi, stabili, care deţin cunoştiinţe tradiţionale, aplică bune practici şi
asigură conservarea acestora şi a biodiversităţii.
Se  urmăreşte  evitarea  unor  speculatori  de  terenuri  sau  a  unor
proprietari, care nu locuiesc în localitate şi nu sunt implicaţi direct în
procesul muncii agro-zootehnice.

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
Existenţa  exploataţiilor  agro-
zootehnice  montane  stabile  şi  a
unor agricultori de vârste diferite,
care  deţin  cunoştiinţe  de  „bune
practici” specifice zonei montane.
•  Existenţa  posibilităţii  ca  prin
sprijin  adecvat  să  se  încurajeze
creşterea  animalelor  şi  altor
activităţi  agricole  şi  să  se  evite
abandonul agricol.

Veniturile  scăzute  ce  se  obţin
prentru materiile prime, în special
laptele şi carnea.
Tendinţa  accentuată  de  migraţie
spre  oraşe  şi  străinătate  a
tineretului  agricol  montan,  cu
abandon agricol definitiv.
Soluţii  mult  insuficient  de
atractive  faţă  de  nivelul  înalt  de
descurajare  şi  viteza  creşterii
fenomenului de dezinteres pentru
creşterea animalelor.

Posibilitatea  de  intervenţie,  prin
subvenţii  înalte,  mai  ales  pe  cap
de  ovină/vacă,  combinat  cu
asocierea  producătorilor  pentru
valorificarea  produselor  montane
în sistem cooperatist - occidental.

Intervenţii  financiare  
de atractive
semnificativ  la  
producătorilor agricoli montani.
Continuarea  abandonului  agricol,
a  migraţiei  tineretului  şi
depopulării satelor de munte.

Propunerea nr. 4
Modul de acordare a subvenţiilor

Justificarea propunerii

a. Oi/capre - renunţarea la plafonul (actual) de acordare a subvenţiilor
de la minim 50 cap.
b. Propunerea (corespunde orientărilor UE):
• Oi/capre:
- de la 10 la 20 cap - 28 euro/cap
- de la 20 la 50 cap - 25 euro/cap
- de la 50 la 200 cap - 21 euro/cap
• Bovine:
- 250 euro/vacă/an
Nivel: de la 3-15 vaci.
Raportat de la numărul de animale de la 1 ianuarie a anului în curs.

•Prin această măsură s-a ajuns la sprijinirea unui număr 
crescători de oi, cu număr mare de ovine
mii de mici fermieri,  nevoiţi  să  abandoneze creşterea oilor
invers!
În acest mod au rămas neacoperite cu animale şi necurăţite, neîngrijite
şi  neîngraşate  (îngrăşăminte  organice)  -  
păşuni şi fâneţe naturale.
•  Este  imperativă o  intervenţie  reparatorie
creşterii oilor/caprelor  în  micile  exploataţii  şi  
practici  tradiţionale privind  organizarea  stânelor
cooperative) tradiţionale cu animale “din strânsură
proprietari  de  oi).  Astfel  se  asigură  o  
terenurilor cu animale şi un plus de venit
îngrijirea  terenurilor şi  conservarea  biodiversităţii  valoroase
pajiştilor  montane.  Limita  de  jos,  la  3  vaci
reprezintă  un  impuls pentru  creşterea  numărului  de  vaci,  din
gospodăriile foarte mici, iar limita superioară de 15 vaci - reprezintă un
obiectiv posibil de atins, în limita fondurilor alocate.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
• Existenţa exploataţiilor agricole •  Preţurile  foarte  mici • Existenţa, încă, a unui număr de În cazul  



montane  şi  a  fermierilor  care  au
deţinut  şi  ovine  în  cadrul
gospodăriei,  alături  de  bovine
(sistemul mixt, caracteristic ZMD
din România) - din rase montane.
Fermierii  cunosc  bine  sistemul
tradiţional de constituire a stânelor
cu ovine (mai  puţine caprine)  de
la  ma  multe  gospodării,  prin
asociere  în  perioada  de  păşunat
(alegerea  bacilor  şi  ciobanilor,
plata taxelor, lucrări de amenajare
şi întreţinere a pajiştilor, „măsura
oilor”,  păşunatul  parcelelor,
curăţirea  de  arbuşti  şi  plante
toxice, ş.a.).
Există  posibilitatea  legală  şi
prevederii  comunitare  pentru
conservarea tradiţiilor valoroase, a
biodiversităţii.

(descurajante)  pentru  laptele  -
materie  primă,  practicate  de
industriile  patronale  străine  sau
româneşti.
•  Absenţa  asociaţiilor/federaţiilor
cooperative  de  fermieri  montani,
cu  capacităţi  proprii  de
valorificare.
•  Crescătorii  de  bovine  îşi  pun
problema dacă  mai  are  rost  să-şi
sporească/menţină  numărul  de
vaci  -  la  preţurile  nerentabile
pentru lapte (şi carnea de taurină).
•  Tineretul  nu  îşi  vede  şansele
economice  pentru  a  rămâne  să
continue activităţile agricole.
•  Nivelul  subvenţiei  încă
insuficient pentru  a  fi  suficient
de convingător, încurajator.

crescători  de  animale  care  ar
putea,  sub  impulsul  unei
cointeresări  intense,  să  se
orienteze  spre  redresarea  şi
dezvoltarea  creşterii  ovinelor  şi
bovinelor, în fermele montane mai
mici, cu tendinţe de evoluare spre
ferme comerciale.
•  Reducerea  costurilor  de
întreţinere  şi  exploatare  şi
ameliorarea  veniturilor  micilor
fermieri; atenuarea sărăciei.
•  Conservarea  unor  tradiţii
valoroase  şi  sporirea  volumului
îngrăşămintelor organice, cu efect
pozitiv  asupra  biodiversităţii  cu
înaltă valoare socială,  a pajiştilor
montane.

10 oi
suvenţiilor,  la  cuantumul  propus;
insuficienta  atractivitate  pentru
micii  fermieri;  efective
neacoperitoare faţă de suprafeţele
de  pajişti  şi  riscul  sălbăticirii
naturale a unor mari suprafeţe de
păşuni şi fâneţe.
Descurajarea  micilor  fermieri  în
continuare  şi  creşterea
fenomenului de depopulare la cote
alarmante.
Pierderea unor valoroase tradiţii şi
pierderi culturale.
Sărăcie în munţi.

Propunerea nr. 5 Justificarea propunerii
a. Modernizarea grajdurilor vechi.
b. Construirea de grajduri noi
(Pentru igienă, bunăstarea animalelor, obţinerea de lapte „conform”).
-  Subvenţii  de  10-15.000  euro/exploataţie  pentru  modernizarea
grajdului pentru taurine, cu minimum 4 vaci cu lapte.
(Apă, canal, ventilaţie naturală, luminozitate naturală, bazin colector -
purin+ platforme de bălegar).
- Subvenţie de până la 70.000 euro  pentru grajduri noi pentru minim
10 vaci cu lapte şi tineretul aferent.

Marea majoritate a grajdurilor actuale sunt vechi, subigienice, depăşite.
Laptele  produs  în  aceste  condiţii  nu  poate  fi  acceptat  ca  „lapte
conform”.
Modernizarea vizează corective ale structurilor constructive actuale:
-  igiena  aerului  şi  spaţiilor,  bunăstarea  animalelor,  confort  pentru
animale şi om, colectarea şi folosirea întregii resurse de îngrăşăminte
organice, cu efect în sănătatea animalelor şi sporuri de producţie.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
•Nevoi  presante  pentru
ameliorarea  condiţiilor  de  igienă
şi  confort  din  grajduri,  mai  ales
pentru specia taurină.
•  Existenţa  grajdurilor  vechi,
susceptibile de modernizare.
• Condiţiile impuse pentru „laptele
conform” - ca factor de accelerare
a modernizării.
• Existenţa prevederilor financiare
destinate  modernizării/construirii
de grajduri noi.
• Efecte multiple, pozitive vizând:
sănătatea  şi  confortul  animalelor
şi  omului;  sporuri  de  producţie;
conservarea  biodiversităţii
pajiştilor  -  în  special  pentru

•  Interesul  relativ  pentru
modernizarea  grajdurilor  la
crescătorii cu vârstă înaintată.
• Practici  tradiţionale îndelungate
şi obişnuinţa cu grajdurile vechi şi
slaba  informare/instruire  în  acest
domeniu.
• Numărul în scădere de crescători
de animale activi, tineri.
•  Slaba  cointeresare  materială,
prin preţurile slabe ale laptelui şi
cărnii  -  materii  prime  -  care
descurajează creşterea animalelor.

Existenţa posibilităţii  de acordare
de  sprijin  financiar,  pentru
modernizarea  de  grajduri  şi
grajduri noi.
Interes  pentru  obţinerea  atestării
pentru „laptele conform”.
Posibilitatea  asocierii
producătorilor pentru valorificarea
laptelui şi cărnii.
Interes  pentru  conservarea  şi
ameliorarea  florei  naturale
furajere şi a biodiversităţii.
Sporirea  volumului  de
îngrăşăminte organice şi a calităţii
pajiştilor.

•  Riscul  
neconform în  circuitul  comercial
şi  
fermierilor
tineretului  şi  accelerarea
depopulării satelor de munte.
•  Subigiena  de  grajd
producţiile
periclitează  
şi producătorilor.
•  Se  
freatică) şi 
mare cantitate de azot biologic
obţinut fără costuri.



fâneţe.
(Draft 1)

•  PRIORITĂŢI (P) = Conform priorităţilor din  Regulamentul  UE în  materie  de
dezvoltare rurală

PRIORITATEA NR.  1:  „Încurajarea  transferului  de  cunoştiinţe  şi  a  inovării  în
agricultură, silvicultură şi în zonele rurale”

• Baza de cunoştiinţe şi inovarea în zonele rurale MONTANE

Propuneri Justificarea propunerilor
1. Organizarea de cursuri  de formare,  locale,  pentru specificul agro-
zoo-economic montan, cu caracter general-informativ
• Modul de curs: 5 zile x 5 ore/zi = 25 ore
2.  Organizarea de cursuri de formare locale, scurte, pentru  activităţi
specifice pe categorii de proiecte depuse
• Modul de curs: 3 zile x 5 ore/zi = 15 ore
3.  Organizarea  de  cursuri  de  formare  locale,  scurte  şi  schimburi  de
experienţă  pentru  beneficiarii  de  proiecte  aprobate,  urmând
implementarea.  Organizarea  „locală”  a  acestor  cursuri  (pe  bazine  -
intercomunal  sau  la  comune)  reduce  substanţial  cheltuielile,  nefiind
necesare cazări, masă, ş.a.
• Modul de curs: 4 zile x 5 ore/zi = 20 ore.

Agricultorii montani nu deţin alte cunoştiinţe - decât cele tradiţionale -
inegale  şi  insuficiente.  În  ZMD  nu  au  existat  nici  un  fel  de  şcoli
profesionale agricole, adaptate muntelui.
Sunt strict necesare cursuri de:
a.  tip  general,  axate  pe  specificul  fermelor  montane
informare şi orientare;
b.  tip  punctual,  axate  pe  specificul  proiectelor
mixte, ş.a.)  pregătite pentru depunere sau aprobate
de absolvire este o „condiţie”.
c.  Beneficiarii  de  proiecte  deja  aprobate  
precisă pe obiectul proiectului şi de schimb de experienţă

4.  Organizarea de  cursuri  de  formare pentru  specificul  agro-zoo-
economic rural, montan - pentru specialiştii agricoli (consultanţi).
Modul de curs, intensiv: 
6  săptămâni  x  6  zile/săptămână  x  7ore/zi  -  inclusiv  demonstraţii
practice  =  48 ore (Experienţa Centrului de Formare şi Inovaţii pentru
Dezvoltare în Carpaţi, CEFIDEC - Vatra Dornei, 1998-2010 - cca. 600
absolvenţi - „consilieri pentru dezvoltare rurală montană”).

Specialiştii agricoli care acţionează în zona montană nu au primit în
universităţi cunoştiinţe specifice zonelor montane - cu rare excepţii.
Primul pas pentru dobândirea capacităţii de a da consultanţă
specificul  agro-zoo-economic  montan  este  
consultanţi,  inclusiv  privind  abilităţile  de  IT  şi  pentru  întocmirea
proiectelor.

5.  Adaptarea  „Curriculei”  şcolare  de  la  nivelul  gimnaziilor  din
comunele  montane  -  la  specificul  agro-economic,  de  mediu  şi
modului de viaţă - montan  şi organizarea  activităţilor practice  ale
elevilor în ferme pedagocice-pilot.

Conţinutul actual al cursurilor ce se predau în gimnaziile montane 
asigură o pregătire generală adaptată specificului agro-economic-
rural montan. Nu este organizată instruirea practică a elevilor
proveniţi  în  mare  majoritate  din  ferme  tradiţionale.  Se  impune
introducerea obiectului „Economie rurală-montană
practicii elevilor în ferme pedagogice-pilot

6. Înfiinţarea de  şcoli profesionale de agricultură montană la nivel
regional  -  destinate  tinerilor  proveniţi  din  ferme  familiale  cu
perspective comerciale.

•  Zona  montană  a  României  a  rămas  total  neechipată  cu  şcoli
profesionale de agricultori, montană, fără de care  
progres şi nici competivitate cu agricultori montani din UE.
•  Se  impune  crearea  acestor  şcoli  la  nivel  regional
proiectului  finanţat,  abandonat  în  2009
economice.

Analiza SWOT

Puncte tari
(1-4)

Puncte slabe
(1-4) 

Oportunităţi
(1-4)

•  Existenţa  unor  instituţii •  Număr  iniţial insuficient  de •  Proiectul  de  reorganizare  a • Neasigurarea Agenţiei Naţionale



(atestate)  cu experienţă, capabile
să asigure formarea consultanţilor
pentru  specificul  agro-zoo-
economic montan (ex.  CEFIDEC
V.  Dornei,  ICD  Montanologie  -
Sibiu,  unele  universităţi  care  au
secţii agro-montane).
•  Existenţa  unor  ONG-uri  care
au  dobândit  capacitatea  de
instruire a  agricultorilor  şi
atestarea necesară.
•Interesul  agricultorilor  pentru  a
obţine o adeverinţă de abolvire  -
condiţie  obligatorie  pentru
aprobarea unui proiect.
•  Prevederile  programate  de
sprijin  pentru  formarea
agricultorilor  -  în  special  tinerii
(vaucere/1500 E).
•  Organizarea  cursurilor  la  nivel
local  pentru  fermieri  (pe  bazine,
intercomunal,  sau  la  comune  -
prin deplasarea lectorilor - reduce
cheltuielile  de  cazare/masă  şi
transport,  cu  absenţă  limitată  din
ferme).

consultanţi  specializaţi  pentru
specificul  agro-zoo-economic-
montan (remediabil în cca. 2 ani)
prin  Agenţia  Zonei  Montane  şi
Centrul  de  Formare  şi  Inovaţii
pentru  Dezvoltare  în  Carpaţi  -
Vatra Dornei/MADR).
• Nivel profesional  incert la unii
formatori de consultanţi şi la unii
dintre actualii consultanţi - privind
specificitatea  agro-zoo-
economică, montană.
•  Număr  foarte  mic de locuri  de
muncă  nou  create  pentru
specialiştii  agricoli,  absolvenţi  ai
secţiilor  de  agromontanologie  de
la  Universităţile  de  Ştiinţe
Agricole - din Cluj, Iaşi, Craiova,
ş.a.).

MADR - care include reînfiinţarea
Agenţiei  Zonei  Montane  şi  a
CEFIDEC - Vatra Dornei.
•  Capacităţile  profesionale
dobândide  de  CEFIDEC,  ICDM-
Cristian, Sibiu, USAMV-urile din
Cluj, Iaşi, Craiova, Univ. din Sibiu
- pentru specificitatea agro-rurală-
montană (1995-2010).
• Existenţa prevederilor financiare
programate (vaucere/1500 E) şi a
obligativităţii parcurgerii
cursurilor de către agricultorii care
intenţionează  să  beneficieze  de
sprijin  sau  intenţionează  să
depună proiecte sau deţin proiecte
aprobate.

a Zonei Montane şi a Centrului de
Formare  şi  Inovaţii  pentru
Dezvoltare  în  Carpaţi  -  cu
suficiente cadre de specialitate
•  Acordarea  de  consultanţă  de
către  persoane  
pentru  specificul  agro-
economic-rural de tip montan
•  Lipsa  de  exigenţă  din  partea
consultanţilor
eliberarea  de  adeverinţe  de
absolvire  a  cursurilor,  fără  ca
fermierii  să  fi  parcurs  integral
cursul  sau  chiar  în  mod  fictiv.
Devine  necesar  un  mecanism  de
verificare.
•  Tendinţa  de  a  aduce  fermierii
montani  la  cursuri  organizate  în
centre  judeţene  şi  nu  locale  -  în
apropierea domiciliului fermierilor
-  cu  cheltuieli  mult  mărite  şi
absenţă din cadrul fermei.

ANALIZA SWOT

Puncte tari
(5-6)

Puncte slabe
(5-6)

Oportunităţi
(5-6)

5.  Existenţa gimnaziilor  în toate
comunele  montane  din  România
(573).
•  Existenţa  unui  număr
semnificativ de elevi (peste 90%)
ce  provin  din  fermele  familiale
montane.
•  Exitenţa  unor  cadre  didactice
proprii  care  pot  fi  completate  cu
cadre de specialitate.
•  Există  posibilitatea  instruirii
profesorilor  pentru  însuşirea
cunoştiinţelor  necesare  predării
unui  nou  obiect:  „Economie
rurală-montană”
• Există potenţialul intelectual, de
specialitate,  pentru  crearea
manualului  de „Economie rurală-
montană”
• În fiecare comună se pot selecta
cca. 4 ferme pedagogice-pilot de
dimensiunea necesară, cu fermieri
tineri  care  pot  fi  instruiţi

•  Incertitudinea  existenţei  voinţei
necesare  la  nivelul  M.Ed.N.  şi
MADR  pentru  adaptarea
învăţământului  gimnazial  din
comunele montane -  la realităţile
agro-economice,  de  mediu  şi
modului de viaţă montan.
•  Absenţa  unui  concept  clar
privind  obiectul  şi  manualul  şi
pentru  organizarea  activităţilor
practice  ale  elevilor  în  sistemul
fermelor  pedagogice-pilot
montane.
• Rezistenţa previzibilă a cadrelor
didactice  din  interiorul
gimnaziilor  faţă  de  noutatea
apariţiei unui nou obiect şi a unui
nou manual de „Economie rurală -
montană”.
•  Dificultatea  cooperării  şi
organizării  acţiunilor  celor  două
ministere  -  MEN  şi  MADR  cu
acest subiect. 

•  Cristalizarea  unui  concept
destinat  instruirii  şcolare de bază
pentru  elevii  gimnaziilor  din
comunele montane.
•  Necesitatea  şi  prioritatea
adaptării  învăţământului
gimnazial  la  realităţile  specifice
economiei agro-rurale şi mediului
montan.
• Posibilitatea cooperării MED şi
MADR  şi  utilizării  combinate  a
resurselor  financiare  pentru  un
astfel  de  proiect  cu  caracter
durabil.
• Existenţa unor tineri fermieri în
comunele  montane  care  pot  fi
angrenaţi în organizarea de ferme
pedagogice-pilot,  pe  lângă
gimnazii.

•  Noutatea  conceptului  poate
întâmpina  rezistenţă  la  nivelul
MEN şi la nivelul gimnaziilor din
cauza  intereselor  actuale  ale
profesorilor de gimnaziu.
•  Refuzul  sau  o  adaptare
ineficientă  a  învăţământului
gimnazial  din  comunele  montane
poate  conduce  la  nereuşirea
pregătirii  viitorilor  tineri  fermieri
pentru  întreaga  lor  viaţă  viitore,
caracterizată  de  pluriactivitate  -
aspect  specific  în  majoritatea
fermelor familiale montane.



pedagogic.
•  Se  poate  realiza  o  cooperare
între  M.E.N.  şi  MADR cu  acest
important subiect.
•  Există  prevederi  şi  resurse
financiare,  comunitare  şi
naţionale,  care  pot  fi  destinate
acestui scop.
6.  Existenţa  unui  precedent  din
perioada 2006-2008, când au fost
înfiinţate  şcoli  profesionale  de
agricultură montană (Vânători -
Neamţ,  Dorna  Candreni  -
Suceava,  Prejmur  -  Braşov,
Cristian  -  Sibiu,  Albac  -  Alba,
Geoagiu - Hunedoara,  Vălenii de
Munte  -  Prahova,  ş.a.)  -  cu  o
repartizare  judicioasă  -  pe  lanţul
muntos  al  României  (iniţiativa
Comisiei  UNESCO,  M.Ed.N.,
MADR,  FMR,  M.Ed.  Viena  -
Austria).
Au fost pregătite: actul normativ,
curricula  şcolară,  instruirea
practică  a  profesorilor,
inspectorilor  şcolari.  Proiectul  a
fost  aprobat  şi  finanţat,  s-au
efectuat  licitaţiile,  s-au  rezervat
terenurile  pentru  şcoli  şi  fermele
didactice  şi  s-au  construit
temeliile  şcolilor.  Nejustificat,
proiectul  a  fost  abandonat  în
2009,  sub  justificarea  „crizei
economice”.
•  Existenţa  necesităţii  absolute
pentru  reactivarea  acestui  proiect
şi  echiparea  zonei  montane  cu
şcoli  profesionale  de  agricultură
montană.
•  Existenţa  posibilităţii  unei
cooperări între M.E.N. şi MADR -
pentru reactivarea acestui proiect,
de  interes  major,  prioritar  şi  o
finanţare  combinativă,  cu
utilizarea  fondurilor  pentru
perioada 2014-2020.
• Existenţa proiectul „îngheţat” în
arhivele  MEN  (CNPITP  -
Bucureşti)

•  Insuficienta  înţelegere  a
importanţei  şcolilor  profesionale
de agricultură montană la nivelul
MEN  şi  MADR  -  pentru
dezvoltarea  rurală  în  specificul
zonelor montane.
• Dificultatea punerii în cooperare
a MEN şi MADR cu acest subiect
şi a stabilirii surselor de finanţare
şi volumului financiar necesar.
•  Rezistenţa  unor  cadre didactice
locale  faţă  de  crearea  unor  şcoli
profesionale  de  agricultură
montană, din interese personale.

•  Posibilitatea  creării  voinţei  la
MEN  şi  la  MADR  pentru
echiparea Carpaţilor României cu
primele  şcoli  profesionale  de
agricultură montană.
• Amplasarea locaţiilor şcolilor în
zona  montană  la  nivel  regional
(interjudeţean)  va  permite
realizarea cifrei de şcolarizare.
•  Asigurarea  de  burse  (alocaţii)
pentru elevii şcolilor profesionale
de agricultură montană,  proveniţi
din ferme familiale cu perspective
comerciale  din  zona  montană
defavorizată  (ZMD),  va  crea
atractivitate pentru aceste şcoli.
• Crearea de noi locuri de muncă
pentru  specialişti  agricoli,  cadre
didactice.
•  Asigurarea  unui  eşalon  de
agricultori  montani  înstruiţi
modern,  care  să  poată  ieşi
competitiv  pe  piaţa  „produselor
montane”.

Lăsarea,  în  continuare,  a  marii
zone  montane  a  României  
şcoli  profesionale
montană  ar  însemna  o
condamnare  a  agriculturii
montane  la  subdezvoltare
sărăcie, depopulare umană.
•  Pericolul  lipsei  de  progres  şi  a
adâncirii decalajului faţă de ţările
cu  munţi  din  UE,  cu  
economice  catastrofale
termen mediu şi îndelungat.

PRIORITATEA  2:  Creşterea  competitivităţii  tuturor  tipurilor  de
agricultură şi creşterea viabilităţii exploataţiilor



a. Dezvoltarea exploataţiilor montane

Propuneri Justificarea propunerii
1. Sprijinirea fermelor mici, de până la 6UDE, condiţionat de o creştere
minimă de 1 UDE, în perioada 2014-2020 (3000 euro/an, timp de 5
ani).
2.  Sprijinirea  fermelor  semi-comerciale  şi  comerciale,  cu  tineri
fermieri, de la 7 UDE la 15 UDE-uri, cu o co-finanţare de 10% (max.
70.000 euro)

Populaţia majoritară din ruralul zonei montane şi-a asigurat existenţa,
tradiţional, prin pluriactivitate.
Este  benefic  economic,  pentru  mediu  şi  social-cultural  ca  această
categorie  neprioritară,  să  fie  menţinută  şi  încurajată  la  continuarea
păstrării  activităţilor  agro-zootehnice  şi  complementare.  Se
preconizează  ca  unele  ferme  mici  să  poată  evolua  spre  ferme
comerciale.
• Fermele semi-comerciale şi cele comerciale sunt cele mai importante
pentru economia agro-rurală-montană

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
•  Existenţa  unui  număr
semnificativ  de  ferme  mici  şi  a
agricultorilor  cu  experienţă
tradiţională îndelungată.
•  Posibilitatea  practicării  unei
agriculturi  mai  intensive  şi  de
abordare  a  unor  proiecte
inovative.
•  Posibilitatea  şi  interesul,  în
creştere, pentru formele asociative
de  valorificare  a  unei  părţi  din
producţia agro-alimentară.
• Asigurarea unei importante părţi
din  alimentele  necesare  hranei
familiilor proprii.
• Asigurarea unui volum important
de  îngrăşăminte  organice,  cu  rol
definitoriu  în  conservarea  şi
ameliorarea  biodiversităţii
funcţionale a pajiltilor montane.
•  Posibilitatea  practicării  unei
agriculturi ecologice - ca mod de
producţie, permanent.
• Fermele mici constituie un izvor
de  forţă  de  muncă  pentru
externalităţile  pozitive,  diverse
servicii  locale,  forestierit,
construcţii,  infrastructuri,
agroturism,  eventual  pentru
relansarea mineritului, iar în unele
zone  cu  rol  important  în
ameliorarea peisagiilor montane.

•  Venituri  insuficiente  pentru
familii  din  sectorul  agricol,
expunere  la  sărăcie,  în  catul
familiilor cu mulţi copii.
• Locuri  de muncă stabile şi nou
create - insuficiente.
• Tendinţe accentuate de migraţie
spre oraşe/străinătate, cu abandon
agricol, definitiv.
•  Presiunea factorilor  decizionali,
din  afara  ZMD,  care  nu  înţeleg
modul de producţie şi de viaţă de
tip  montan,  nu  înţeleg  rolul
economic,  social,  cultural  şi
strategic, al fermelor montane mai
mici.
• Tendinţele generale, naţionale şi
din  UE  de  creştere  a
dimensiunilor fermelor - fenomen
de dorit şi la munte, dar care are
nevoie  de  o  perioadă  mai
îndelungată de timp.
•  Lipsa  organizării  micilor
fermieri în forme asociative de tip
cooperatist,  prin  care să se poată
obţine  preţuri  mai  bune  pentru
materiile prime (lapte şi carne) în
primul rând.

Existenţa unui număr semnificativ
de ferme mici/ 1-6 UDE şi a unor
fermieri  cunoscători  ai  bunelor
practici tradiţionale.
Aportul important al agricultorilor
vârstnici, familiilor şi copiilor - în
cadrul acestor ferme.
Existenţa unui număr însemnat de
copii, în fermele mici, din care o
parte  vor  putea  asigura
continuitatea  agricolă  şi  mărirea
dimensiunilor  fermelor  (căsătorii,
cumpărări de teren, arendări).
•  Posibilitatea  instruirii  agro-
economice  a  noilor  generaţii,
creşterii capacităţii inovative.
Sporirea  aportului  fermelor  mici
la asigurarea necesarului de forţă
de  muncă  în  alte  activităţi
neagricole  şi  la  menţinerea
tradiţiilor culturale.

Prin  
s-ar  risca  pierderea  unui  mare
număr de producători agricoli şi a
unui volum important de produse
ecologice,  proteice,  obţinute  pe
terenuri slab productive; pierderea
unei forţe de muncă sănătoase, cu
calităţi  fizico-psihice  şi
cunoştiinţe  tradiţionale  de  bune
practici şi a unor valori culturale-
spirituale, 
•  Slaba  cunoaştere  a  elementelor
de  specific  montan,  la  nivel
decizional, administrativ şi politic
şi neluarea în considerare decât a
aspectelor  economice,  străine
ansamblului realităţilor montane.
Accelerarea  depopulării  zonei
montane, cu efect negativ direct şi
ireversibil  asupra florei  valoroase
a  pajiştilor  montane,  a  calităţii
biodiversităţii.
Transformarea  munţilor  „vii”  în
munţi 
a procedat nici o ţară civilizată
din Europa şi din lume

2. Fermele semi-comerciale şi comerciale ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi



Existenţa  în  munţi  a  unui  număr
însemnat de ferme familiale semi-
comerciale  şi  comerciale,  care
prin  aportul  membrilor  (inclusiv
femei, bătrâni şi copii) reuşesc să-
şi  asigure  hrana  de  bază  şi  să
producă  un  disponibil  de  hrană,
ecologică, de calitate înaltă.
Ataşament  faţă  de  proprietate  şi
mediu,  adaptare  fizico-psihică  la
condiţiile  montane,  bogate
cunoştiinţe  de  practici  agro-
zootehnice  în  condiţii  diferite  de
sol, relief şi climă.
Existenţa  posibilităţii  canalizării
unor importante resurse financiare
spre  fermele  semi-comerciale,  cu
tineri agricultori,  plecând de la  7
UDE, cu o contribuţie proprie de
10% şi  un  sprijin  maxim  de
70.000 euro/fermă.
Existenţa  posibilităţilor  de
consolidare şi sporire a viabilităţii
acestor  ferme,  luându-se  în
considerare  calitatea  produselor
agricole,  întreţinerea
biodiversităţii  valoroase  a
pajiştilor  montane,  ameliorarea
peisagiilor  şi  rolul  important
social-cultural.
Capacitate inovativă şi deprinderi
utile,  pragmatice  -  cu  viaţă
pluriactivă.

Necunoaşterea  şi  neînţelegerea
rolului şi modului de producţie şi
de  viaţă  în  munţi,  de  către  sfera
decizională.
Absenţa  unui  nivel  suficient  de
instruire  agricolă,  adaptată
specificităţii  şi  formelor  de
progres posibile în munţi.
Slaba dotare tehnică şi defecţiuni
privind  igiena  adăposturilor,
colectarea  îngrăşămintelor
organice,  eforturi  insuficiente
pentru  ridicarea  nivelului
productiv  al  raselor  de  bovine,
ovine, caprine.
Forme de sprijin mult insuficiente
şi tardive.
Tendinţe  accentuate  de  abandon
agricol  la  tineret  şi  de  migrare
spre oraşe şi străinătate.
Descurajarea  creşterii  animalelor,
prin preţurile derizorii pentru lapte
şi carne, practicate de intermediari
şi absenţa unor forme eficiente de
protecţie - din partea statului.
Absenţa  formelor  asociativ-
cooperatiste  de  valorificare  a
produselor  agro-alimentare  de
calitate. 

Posiblitatea  de  intervenţie,
prioritară,  pentru  sprijinirea
intensă  a  fermelor  semi-
comerciale  şi  comerciale,
montane, prin PNDR 2014-2020.
• Orientările UE pentru sprijinirea
accentuată a creării asociaţiilor de
producători,  a  cooperativelor  de
valorificare  a  „produselor
montane”.
Interes  în  creştere  pe  piaţa
internaţională  şi  naţională  pentru
produsele agroalimentare organice
şi  interes  special  pentru
„produsele montane”, garantate.
Existenţa  unor  resurse  financiare
comunitare combinate şi cu aport
naţional  ce  pot  fi  dirijate  spre
agricultura montană.
Existenţa  unei  experienţe
însemnate dobândite după 1990, a
unor „modele” şi a unor cadre de
specialitate  instruite  pentru
specificul  agro-zoo-economic,
montan.

•  Starea  generală  de  descurajare
privind  creşterea  animalelor,
generată  de  preţurile  derizorii
pentru laptele şi carnea din ZMD.
Tendinţe  foarte  accentuate  de
abandon agricol la tineretul rural-
montan  şi  de  migrare
spre  oraşe,  unde  ridică  rata
şomajului.
Forme  insuficiente  de  sprijin,
necorelate  cu  gravitatea
fenomenelor  din  agricultura
montană.
Influenţa nefastă a marilor ferme,
care  absorb  fondurile,  în
defavoarea  fermelor  familiale
montane şi conflictul de interese.
Îmbătrânirea accentuată a forţei de
muncă  active,  cu  reducerea
drastică  a  numărului  de  animale,
îngrăşămintelor  organice  şi
afectarea profundă a calităţii florei
furajere  şi  biodiversităţii
valoroase.

P.2./a. Revitalizarea formelor asociative tradiţionale de organizare
a păstoritului montan (stâne şi văcării) cu pendulare scurtă

Propuneri Justificarea propunerilor
Prin sprijinirea fermelor mici, semi-comerciale şi comerciale (plăţile pe
suprafaţă şi pe cap de bovină/caprină şi vacă - scalarizate, alte măsuri
de modernizare) poate fi revitalizată practica tradiţională de organizare
a stânelor de oi sau mixteşi văcăriilor pentru perioada de păşunat, la
nivel superior.
Un obiectiv esenţial îl constituie asigurarea condiţiilor de igienă şi de
confort pentru animale şi oameni (baci, ciobani, strugari).
Preconizări: 500 stâne şi văcării modernizate x 50.000 E/obiectiv 
= 50 mil.E. - respectiv cca. 7 mil.E/an.

Stoparea  declinului  şi  salvgardarea  unei  practici  agrozootehnice
multiseculare trebuie să reprezinte un obiectiv special.
Valorificarea  produselor,  lactate  în  primul  rând,  impune un nivel  de
igienă superior celui tradiţional (deficitar).
Rentabilizarea formei de păstorit cu animale provenit de la un număr
mare  de  ferme  familiale  mai  mici  („de  strânsură”)  -  dominativă  în
munţii României, va constitui o garanţie de continuitate şi progres, cu
efect economic major, locuri de muncă şi salvarea unor vechi meserii,
concomitent  cu  asigurarea  îngrijirii  păşunilor  montane,  folosirea
raţională  a  îngrăşămintelor  organice  şi  conservarea  biodiversităţii
valoroase.



ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
- Existenţa unui număr important
de ferme familiale mici şi mijlocii.
-  Existenţa  posibilităţii  de sprijin
financiar  eficient  pentru
reîncurajarea  creşterii  animalelor
şi pentru modernizarea stânelor şi
văcăriilor,  cu  scopul  principal  -
igiena şi  confortul  minim pentru
baci şi ciobani.
- Persistenţa, în mentalul colectiv,
a încrederii în sistemul tradiţional
de  organizare  a  stânelor  şi
văcăriilor - o veritabilă organizare
asociativ-cooperatistă,  sezonieră,
cu reguli precise.
- Existenţa în sate a unor purtători
de cunoştiinţe tradiţionale privind
organizarea  stânelor  şi  văcăriilor,
întreţinerea  păşunilor  şi
prepararea  brânzeturilor  -
cunoştiinţe  ce  pot  fi  ameliorate
prin instruiri speciale.

-  Reducerea  numărului  de
ovine/bovine  la  nivelul  fermelor
mici şi mijlocii.
-  Micşorarea  numărului  de  baci
(tehnolog) şi de ciobani din satele
montane  -  meserii  importante
pentru comunităţi.
- Absenţa/raritatea unor forme de
instruire specializate, pentru bacii
şi ciobanii montani.
-  Slaba  organizare  sau  absenţa
lanţurilor  scurte  pentru
valorificarea  excedentului  de
produse.
-  Slaba  infrastructură  şi  mijloace
tehnice  insuficiente  pentru
modernizarea  stânelor  şi
văcăriilor.
-  Slaba  cunoaştere  şi
neînţelegerea, la nivel decizional,
birocratic,  a  importanţei
excepţionale sub aspect economic,
social  şi  privind  biodiversitatea
păşunilor montane, a menţinerii şi
ameliorării  sistemului  tradiţional
de  organizare  a  stânelor  şi
văcăriilor. 

Posibilitatea  alocării  prin  noul
PNDR 2014-2020 a unor mijloace
financiare importante - prin care:
-  să  se  refacă  interesul  micilor
fermieri  montani pentru creşterea
animalelor rumegătoare;
-  să  se  modernizeze  actualele
stâne şi văcării din zona montană,
pentru  sporirea  igienii  şi
ameliorarea  metodelor  de
valorificare judicioasă a păşunilor;
-  Existenţa  unor  proiecte  -
elaborate  prin  CEFIDEC  Vatra
Dornei,  pentru  stâne  şi  văcării  -
modernizate;
- Existenţa a cel puţin 20 de stâne
şi  văcării  -  pilot,  susceptibile  de
multiplicare.
-  Deschiderea  producătorilor  şi
primăriilor montane - spre o astfel
de iniţiativă.

-  Nesprijinirea  suficientă  a
creşterii  animalelor  rumegătoare
în  fermele  familiale  mici  şi
mijlocii -montane.
-  Nealocarea  unor  fonduri
suficiente  pentru  modernizarea
stânelor  şi  văcăriilor  din  zona
montană;
-  Imposibilitatea  valorificării
produselor  lactate,  pe  piaţă,  din
cauza  neasigurării  igienei  la
standardele obligatorii.
-  Riscul  descurajării  şi  dispariţia
unor meserii extrem de valoroase
(bacii  şi  ciobanii),  cu  efecte
„colaterale”  profund  negative
asupra  calităţii  produselor  şi
biodiversităţii funcţionale.

P2/b. Integrarea agroturismului practicat exclusiv 
la nivelul fermelor montane

Propuneri Justificarea propunerilor
Sprijin financiar pentru agroturism destinat unor tineri fermieri de până
la  15.000 euro,  pentru  investiţii  în  amenajarea  de spaţii  de  primire,
turistice,  exclusiv  în  fermele  familiale,  condiţionat  de  menţinerea
efectivelor de animale iniţial şi a practicii agricole timp de 5 ani - după
finalizarea investiţiei.
Preconizat: 1000 pensiuni agroturistice x 12.000 euro (media)
= 12 mil. euro. Revin cca. 1,7 mil. euro/an

Agroturismul  montan  reprezintă  o  pârghie  pentru  completarea
veniturilor fermierilor, cu efecte multiple benefice asupra nivelului de
civilizaţie (igienă, estetic, cultură, comportament social).
Condiţionarea sprijinului de menţinere a activităţilor agro-zootehnice,
iniţiale, rezultă din experienţa din perioada 1995-2012, când interesul
principal a deviat deseori spre turism, cu reducerea activităţilor agro-
zootehnice.  Pensiunile „rurale” nu reprezintă  un scop prioritar  -  sub
aspect agricol.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
-  Existenţa  unei  experienţe  vaste
în  practicarea  agroturismului

- Infrastructuri de acces deficitare.
-  Absenţa  sau  insuficienţa  unor

- Existenţa unor resurse financiare
prin  PNDR,  care  pot  fi

- Neamenajarea căilor de acces şi
a altor elemente de infrastructură,



montan iniţiat din 1992.
-  Interesul  tinerilor  fermieri
montani  faţă  de  practica
agroturistică.
-  Existenţa  unor condiţii  de bază
în cadrul fermelor familiale: spaţii
excedentare,  produse  de  fermă,
peisagii,  infrastructuri  (drum  de
acces, telefonie mobilă, I.T., ş.a.);
„ospitalitate nativă”.

amenajări - strict necesare.
- Număr redus de „zile turistice”,
cu  comasare  în  sezonul  estival
(Iunie-August).
-  Mijloace  modeste  ale  tinerilor
fermieri - pentru investiţii.
- Insuficienta instruire specifică.
-  Veniturile  slabe  ale  majorităţii
populaţiei urbane.

disponibilizate  prin  proiecte  de
agroturism montan.
-  Existenţa  posibilităţilor  pentru
asigurarea  instruirii  specifice  a
tinerilor  fermieri  în  domeniul
agroturismului montan.
-  Interes  în  creştere  pentru
agroturism la populaţia urbană, cu
mijloace financiare medii.

specifice - în ritmul necesar.
-  Concurenţa  nejustificată  a
comerţului cu alimente produse în
afara fermei.
-  O  calitate  slabă  a  nivelului  de
instruire  a  turiştilor  pentru
agroturism.
-  Scăderea  veniturilor  populaţiei
urbane.

Prioritatea nr.3: Propunerea organizării lanţului alimentar şi gestionării
riscurilor din agricultură. Integrarea producătorilor agricoli montani, 

primari, în lanţul alimentar.

Propuneri Justificarea Propunerilor
1.  Crearea  de  asociaţii/federaţii  ca  şi  cooperative  de  producători
agricoli  montani,  la  nivel  de  bioarii  (bazine,  văi)  tradiţionale
intercomunale,  cu  capacităţi  proprii  de  colectare,  transformare,
depozitare  şi  valorificare  a  produselor  montane  ecologice,  de  înaltă
calitate biologică.
Sistemul  propus  are  la  bază  experienţa  de  20  de  ani  a  Federaţiei
Agricultorilor de Munte - Dorna, creată cu sprijin din Franţa (MAD) şi
Germania (GTZ) şi a rezultatelor grupului/cooperativei de producători
din satul Ardan, com. Şieu (BN).
Schema cadru - la comune:
-  Asociaţia/cooperativa,  comunală,  cu  obiectivul  principal  de
colectare, transformare primară şi depozitare pentru:
  - lapte
  - fructe de pădure - fructe, plante medicinale
Organizarea comunală:
- centre mici de colectare, 4-5/comună
-  centrul  principal de  colectare,  transformare  primară,  depozitare  -
1/comună - inclusiv sediul cooperativei.
Dotări comunale:
- Punct de depozitare cu măcelărie - 1 la 2-3 comune.
- Baza de colectare a animalelor vii - 1/comună
- 4-5 stâne de oi sau mixte/comună (minim 400 de oi)
- 5 văcării/comuna (minim 100 vaci) 
Dotări la nivel de bioarie (bazin, văi) tradiţională:
1. Sediul Federaţiei Agricultorilor de Munte cu depozit intermediar -
pentru aprovizionare.
2. Fabrică de produse lactate.
3. Abator cu carmangerie şi secţii de prelucrare a subproduselor.
4.  Fabrică pentru produse vegetale (fructe de pădure, fructe, plante
medicinale)
5. Depozit general
6. Sursă proprie de energie verde (biomasă, hidro).
7. Anexe de întreţinere şi sociale.
8. Magazine proprii, mici, în oraşele mai mari (5)
Locaţia complexului  alimentar  montan:  obligatoriu  „în interiorul”
zonei montane - fără limitrofie cu localităţi nemontane (IPG, DOP)
- Pentru perioada 2014-2020 se propune:
1.  Demararea  printr-o  bioarie-pilot,  cu  două  etape  evolutive:  unde

•  Pentru  a  se  ajunge  la  „ţinta”  punerii  în  valoare  a  „produselor
montane”  de  înalta  calitate,  datorită  polimorfismului  floral,  absenţei
chimizării  şi  mediului  curat,  sistemului  extensiv  de  creştere  şi
exploatare a animalelor, în soluţie sustenabilă- şi spre a se asigura 
interesarea producătorilor pentru a continua să crească animale prin
preţuri stimulatorii pentru materiile prime principale - laptele şi carnea
-  o  condiţie  primară  este  asocierea,  sub  forma  unor  federaţii  ale
agricultorilor  de  munte,  mai  mari,  care  să  asigure  cerinţele  pieţii:
volum, continuitate,  calitate şi  garanţii  sanitare -  credibilitate în faţa
consumatorilor.

Asociaţiile  mici,  săteşti  sau  comunale  sunt,  inevitabil,  limitate  în
posibilitatea de a-şi valorifica produsele pe pieţe locale în lanţuri scurte
de aprovizionare şi cu şanse minore pentru export, la preţuri superioare.
Organizarea în sistem cooperatist pe bioarii tradiţionale largi - deschide
posibilitatea  formării  de branduri  locale  şi  ieşirii  la  export,  pe piaţa
produselor  organice,  cu  „produse  montane”  -  garantate  şi  folosirea
surselor  financiare  pentru  ameliorarea  substanţială  a  preţurilor
materiilor prime, favorizate de membrii federaţiei.
Sistemul  urmează  modelul  cooperatist  european  pentru  refacerea  şi
consolidarea  economiei  agroalimentare  montane  şi  asigurării
sustenabilităţii.



există o bază de pornire (Federaţia Agricultorilor de Munte - Dorna)
şi zona montană din jud. Neamţ, unde trebuie înfiinţată o Federaţie a
Agricultorilor de Munte - de la zero.
-  Multiplicarea în alte 11 areale (bazine,  văi)  tradiţionale (total  13
federaţii), cu o amplasare judificioasă pe întreg teritoriul montan (studii
economico-sociale)-
-  Producătorii  „din afara”  bioariilor  iniţiale  se  pot  afilia  „pe  lângă”
acestea - ca furnizori de materii prime.
Pe măsura sporirii efectivelor de animale şi a producţiilor, se vor crea
noi FAM-uri (după 2020).
Calculul  estimativ necesar  pentru echiparea  unei  bioarii  tradiţionale,
inclusiv FAM: 43 mil. euro (12 comune - cca. 8000 ferme familiale) 

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
-  Existenţa  bioariilor  montane
tradiţionale şi a delimitării oficiale
a  zonei  montane  din  România,
conform criteriilor CE.
Vastă  experienţă  cooperatistă  a
ţărilor cu munţi membri a Uniunii
Europene  (Franţa,  Italia,  Anglia,
ţări nordice, inclusiv Elveţia, ş.a.).
-  Existenţa  experienţei  Federaţiei
Agricultorilor de Munte-Dorna şi
a  grupului  de
producători/cooperativă-Ardan.
-  Există  o  piaţă  formată  pentru
produsele  organice  în  UE  şi  în
afara UE şi interesul în creştere a
consumatorilor  pentru  „produsele
montane”, garantate.
-  Conceptul  este  inovativ  şi  se
bazează  integral  pe  resurse  şi
energii regenerabile.
Sistemul  propus  se  încadrează
fidel în orientările CE pentru PAC
şi PNDR 2014-2020.
-  Existenţa  unui  proiect  în  fază
avansată,  pentru  crearea  unei
bioarii-pilot în bazinul Dornelor şi
ZM - jud. Neamţ.
-  Prin  aplicarea  conceptului  se
combate  eficient  sărăcia,  se
dezvoltă  producţia
agroalimentară,  se  crează
numeroase noi locuri de muncă şi
se  ameliorează  multiple  aspecte
social-culturale.
-  Existenţa  unei  concentrări  de
cadre de specialitate şi instituţii de
sprijin  guvernamentale  şi
neguvernamentale  în  bazinul

- Dificultăţile clasice,  previzibile,
unei acţiuni de pionierat  - pentru
munţii României.
-  Ezitările  agricultorilor  montani,
faţă de sistemul cooperatist.
-  Incertitudinea  cu  privire  la
adaptarea conceptului de către CE
şi MADR.
-  Întârzierea  înfiinţării
(reînfiinţării)  Agenţiei  Zonei
Montane  şi  a  CEFIDEC  în
subordinea MADR.

-  Existenţa  orientărilor
Regulamentului  UE  pentru  PAC
2014-2020,  având  ca  obiectiv
important  crearea  de
asociaţii/cooperative  de
producători agricoli.
-  Existenţa  resurselor  financiare
destinate  investiţiilor,  care  pot  fi
canalizate spre crearea federaţiilor
agricultorilor  de  munte
preconizate.
-  Caracterul  inovativ  al
conceptului.
-  Interes  general  major,  pentru
salvgardarea  economiei  agro-
rurale, montane.
-  Existenţa  unei  vaste  experienţe
cooperatiste în UE şi a unor staţii-
pilot funcţionale în zona montană
a României.
-  Atenuarea  rezistenţei
agricultorilor  montani  faţă  de
sistemele asociative.
- Conştientizarea agricultorilor cu
privire  la  tendinţele  sistemului
monopolist  şi  ale  intermediarilor
spoliatori.

-  Reacţiile  adverse,  posibile,  ale
transformatorilor  actuali  şi  ale
factorilor intermediari.
-  Concurenţă  pe  piaţa
agroalimentară.
-  Neacceptarea  conceptului  ar
desfiinţa  şansele  pentru
supravieţuirea  fermelor  familiale
şi  economiei  agroalimentare  din
zonele  de  munte,  cu  efecte
dramatice  pe  termen  mediu  şi
îndelungat,  generat  de
deşertificarea  umană  a  zonei
montane din România.



Dornelor, jud. Suceava.

P.3. Crearea de scheme de sprijin financiar în vederea
gestionării riscurilor

Propuneri Justificarea propunerilor
1. Sisteme de monitorizare şi alarmare climatică
2. Sistem de asigurări accesibil agricultorilor montani pentru:
- îmbolnăviri accidentale şi pierderi de animale;
- răpiri, ucideri de către animale sălbatice, carnivore (urşi, lupi, râşi);
- distrugeri de culturi agricole (mistreţi);
- incendii - la ferme;
-  inundaţii  şi  alte  fenomene  naturale,  grave  -  la  fermă  (grindină,
alunecări de teren, ş.a.).
3.  Scheme speciale  de  sprijin  pentru  cătune,  sate  -  aflate  în  pericol
iminent de dispariţie.

•  Fenomene  meteorologice  violente  în  timpul  verii  sunt  relativ
frecvente (răciri bruşte a vremii, grindină, ploi torenţiale şi prelungite)
şi pot provoca pagube majore în efectivele de animale (pneumonii, ş.a.)
cu pierderi de animale şi de producţie.
Un sistem de avertizare funcţional, local, poate avea un rol preventiv
eficient.
- Un sistem de asigurări obligatorii, dar la nivel uşor suportabil de către
fermieri  este necesar, cu subvenţionarea unei părţi - de ex. 50
valoarea despăgubirii - situaţiile menţionate fiind accidentale.
- Pentru situaţii speciale, de depopulare masivă a unor cătune sau chiar
sate,  devine  necesară  o  schemă  specială  de  sprijin,  în  baza  unor
proiecte locale, de dezvoltare rurală.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
- Existenţa cadrului legal necesar.
-  Existenţa  unor  surse  financiare
ce pot fi accesate.
-  Fermierii  montani  tineri  sunt
conştienţi de riscurile existente.
- Soluţii tehnice pentru avertizare
sunt accesibile.
- Societăţile de asigurări ar putea
fi  determinate  să  devină  mai
atractive.
-  Starea  reală  şi  evoluţia
economică şi demografică a unor
cătune/sate  -  este  cunoscută  la
nivel local.
-  Pot  fi  formulate  criterii  pentru
stabilirea  riscului  iminent  de
depopulare  şi  degradare
economică şi social-culturală.
- Măsurile eficiente ce pot fi luate,
în  scheme  combinate,  pot  avea
caracter permanent.

- Neglijenţe frecvente mai ales din
partea  fermierilor  montani  de
vârste înaintate.
-  Condiţii  greoaie  din  partea
societăţilor  de  asigurări,  care  nu
acoperă toate situaţiile.
-  Resurse  financiare  slabe  la
nivelul micilor fermieri.
-  Distanţe  mari  şi  infrastructuri
deficitare pentru accesul agenţilor
de asigurări, constatatori.
-  Număr  mare  şi  în  creştere  de
carnivore  mari  şi  mistreţi  şi
reţineri  la  încheierea  unor
asigurări.
-  Nu  s-a  făcut  un  studiu  şi  un
inventar  privind  cătunele/satele
montane  intens  ameninţate  la
nivel judeţean şi naţional.
-  Nu  sunt  elaborate  criterii  clare
pentru încadrarea cătunelor/satelor
într-o  categorie  avansată  de
periclitare.
-  Nu  sunt  stabilite  resursele
financiare  şi  nici  planuri  de
prevenire  şi  dezvoltare,  speciale,
pentru  astfel  de  situaţii  la  nivel
local/judeţean/regional.

-  Fenomenele  de  generare  a
pierderilor  accidentale  sunt  bine
cunoscute.
-  Există  posibilitatea  rezervării
unor  resurse  financiare  pentru
ameliorarea  capacităţii  de
asigurare  pentru  fermierii
montani.
- Sporirea efectivelor de animale,
a calităţii acestora şi a veniturilor
fermierilor  montani  va  permite
accesul  mai  larg  la  sistemul  de
asigurări.
- Pot fi elaborate studii de caz şi
criterii  pentru  încadrarea
cătunelor/satelor ameninţate grav.
- Se pot realiza proiecte şi planuri
de  intervenţie  pentru
prevenirea/asistarea unor astfel de
cazuri excepţionale.

-  Fermele  montane,  în  special
grajdurile tradiţionale cu depozitul
de  fân  în  poduri,  sunt  mai  des
expuse la incendii.
-  Creşterea  necontrolată,
exagerată,  a  numărului  de  urşi,
lupi şi mistreţi.
-  Scăderea  veniturilor  fermierilor
montani  şi  implicit  a  posibilităţii
de plată pentru asigurări.
-  Depopularea  avansată  a
cătunelor  şi  satelor  montane
reprezintă  cel  mai  grav  fenomen
social-economic  -  pentru  zona
montană  şi  vizează  şi  fondul
cultural şi aspecte strategice.
- Fenomenul depopulării montane
este,  în  general,  ireversibil,  cu
consecinţe  negative  grave  şi
asupra  biodiversităţii  valoroase  a
pajiştilor  montane.  Soluţia
eficientă  constă  în  prevenirea
fenomenului.

Prioritatea nr.4: Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură.



Propuneri Justificarea propunerilor
a.  Refacerea,  conservarea  şi  ameliorarea  biodiversităţii  funcţionale
(valoroase) a păşunilor şi fâneţelor montane şi ameliorarea peisagiilor,
prin:
-  colectarea,  ameliorarea  calităţii  şi  utilizarea  întregii  resurse  de
îngrăşăminte organice, solide şi lichide, furnizate de animale;
- instruirea elevilor şi fermierilor montani cu privire la tehnologiile de
colectare, ameliorarea calităţii şi utilizarea îngrăşămintelor organice;
- construirea obligatorie, la adăposturile animalelor a unor platforme
pentru bălegar şi a bazinelor colectoare pentru purin, la nivel de: 5000
ferme/an x 4000 E/fermă  = 20 mil. E/an x 7 ani  = 28 mil.E. - pentru
35.000 ferme = 140 mil. euro (7 ani)
b. Colectarea şi utilizarea îngrăşămintelor organice se cere făcută şi în
perioada de păşunat - prin amenajarea unor platforme pentru bălegar şi
bazine colectoare pentru purin (văcării, stânele mixte).
c.  Asigurarea  calităţii  fânurilor,  evitarea  pierderilor  şi  apariţiei
aflatoxinelor, prin:
-  construirea  de  fânare  pe  fâneţe,  din  material  lemnos  de  categorie
inferioară, la nivel de 1 fânar/ha, conform unor schiţe tehnice avizate
de Agenţia Zonei Montane.
Preconizat: 10.000 fânare/an x 1500 euro/fânar x 7 ani = 70.000 fânare
noi
Total necesar = 105 mil. euro.

a.Întreaga economie şi conservarea biodiversităţii valoroase a pajiştilor
montane depinde de îngrăşămintele organice - „ţinta” fiind „produsul
montan”, ecologic, de înaltă calitate biologică - dependent de calitatea
poliflorei montane, furajere.
- În zona montană, în România se înregistreaza o considerabilă resursă
în urină: azotul lichid (purinul), azot biologic - gratuit, nu se colectează
-  decât  foarte  rar-  cu  efecte  nocive  asupra  sănătăţii  animalelor,
fermierilor şi mediului (infectarea apei freatice).
- Platforme pentru gunoiul de grajd sunt rare sau inexistente.
- La nivel gimnazial, nu se pune accent pe tehnologia îngrăşămintelor
organice, iar şcolile profesionale de agricultură montană nu există.
Pierderile sunt considerabile. 
O concentrarea a eforturilor pentru corectarea acestei stări de înapoiere
ar  aduce  beneficii  productive,  de  mediu  şi  biodiversitate  şi  privind
sănătatea animalelor şi omului. 
b. Şi resursele de îngrăşăminte din perioada de păşunat sunt valoroase
şi  este  necesară  colectarea  şi  utilizarea  (în  special  în  cazul  speciei
taurină)
c. Sistemul tradiţional de conservare a fânurilor sub forma stogurilor
(clăilor) descoperite, sub cerul liber, este deficitar.
Ploile,  zăpezile  -  determină  apariţia  mucegaiurilor  şi  riscul
aflatoxinelor, plus pierderile fizice.
Soluţia  simplă  şi  eficientă  se  regăseşte  în  construirea  de  fânare  pe
fâneţe - până la generalizare.
Pentru  fermieri  cu  posibilităţi  financiare  mai  bune,  soluţia  tehnică
vizează îmbalotarea fânurilor, care necesită mecanizarea specifică.

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
-  Existenţa  animalelor,  în  special
bovine,  ovine/caprine,
producătoare  de  îngrăşăminte
organice.
-  Fermierii  practică  tradiţional  -
folosirea bălegarului de la bovine,
pe fâneţe şi de ovine mai ales prin
păşunat (târlire).
-  Calitatea  şi  biodiversitatea
valoroasă  a  florei  păşunilor  şi
fâneţelor montane este în legătura
directă  cu  îngrăşămintele
organice.
-  Există  o  mare  rezervă  de
îngrăşăminte organice - nefolosită
(îngrăşămintele  lichide)  care  pot
aduce un mare aport  cantitativ şi
calitativ  privind  producţia  de
iarbă.
O  altă  resursă  vizează  calitatea
bălegarului - care, poate fi colectat
integral şi folosit corect - cu spor
de producţie vegetală.

Timp de peste 40 de ani, întreaga
orientare  agricolă  s-a  axat  pe
îngrăşămintele chimice.
În  tehnologia  folosirii
îngrăşămintelor  organice  se
regăsesc  mari  lacune,  atât  la
nivelul  specialiştilor,  cât  şi  a
fermierilor.
Sistemul de învăţământ gimnazial
nu este adaptat şi nu pune accentul
pe tehnologia colectării şi folosirii
îngrăşămintelor organice.
Marea  majoritate  a  grajdurilor
montane  sunt  fără  bazine
colectoare  de  purin  şi  fără
platforme  pentru  bălegar,  bine
construite.
În majoritatea judeţelor, în zonele
montane,  nu  s-a  abordat
tehnologia fânarelor.
Fermierii  nu  sunt  instruiţi
corespunzător  şi  nici  elevii  de la
gimnaziile din comunele montane.

Fermierii montani au un nivel de
practică  tradiţională  axat  pe
îngrăşămintele organice.
Există  posibilitatea  sprijinirii
construirii  de  platforme  pentru
bălegar şi bazine colectoare pentru
purin,  cu  mijloacele  mecanice
necesare utilizării.
Există  posibilitatea  întrebuinţării
în  gimnaziile  montane  a
cunoştiinţelor  vizând
îngrăşămintele organice.
Se  pot  include  -  prioritar,  în
cursurile  pentru  fermieri,
cunoştiinţelor  necesare  colectării
şi  folosirii  eficiente  a
îngrăşămintelor organice.
Există resurse financiare care ar fi
necesare  pentru  un  progres,  la
scară largă, în acest domeniu.
Pot  fi  disponibilizate,  cu
prioritate,  resursele  financiare
necesare  construirii  fânarelor  pe

Scăderea  efectivelor  de  animale
rumegătoare  şi  implicit  a
volumului  îngrăşămintelor
organice.
Afectarea gravă a igienei de grajd,
a  sănătăţii  animalelor  şi
fermierilor - datorată necolectării.
Pierderi  mari  privind  calitatea
păşunilor şi fâneţelor cu afectarea
strictă  în  producţiile  de  lapte  şi
carne.
- O rămânere în urmă, majoră faţă
de zonele de munte din UE.
Afectarea  gravă  a  calităţii
poliflorei  naţionale,  a  pajiştilor
montane şi biodiversităţii.
Absenţa  fânarelor  ar  perpetua  o
stare  de  înapoiere  şi  deschide
posibilitatea  nerecunoaşterii
produselor ecologice, montane şi a
determinării  prezenţei
aflatoxinelor din mucegaiuri.
Continuarea  înregistrării  de



c. Există modele extinse (Neamţ,
Suceava,  Maramureş)  cu  mii  de
fâneţe, construite.
Cantitatea de lemn necesară poate
fi  asigurată,  fără  a  fi  afectat
semnificativ fondul forestier.
-Există  precedent  la  MADR  şi
schiţe tehnice concepute (ANZM -
CEFIDEC, 2001-2002).
-Fermierii  sunt  sensibili,  pozitiv,
faţă de situaţia fânarelor.
Fânarele  sunt  relativ  ieftine  şi
materialele  de  construcţie  -  la
îndemână.

A lipsit  o  presiune  şi  un  impuls
eficient  în  sensul  determinării
fermierilor  la  construirea  de
fânare pe fâneţe.

fâneţe, în toată zona montană.
Fânarele  au  folosinţă  îndelungată
(40-50 de ani) şi există sursele de
material lemnos, necesar.
Graţie  existenţei  fânarelor  se  va
exclude  posibilitatea  existenţei
aflatoxinelor,  se  ameliorează
producţiile  şi  chiar  peisagiile
montane.  Se elimină posibilitatea
nerecunoaşterii  „produsului
montan”, ecologic.

pierderi, calitative şi cantitative, la
fânurile  montane,  obţinute  şi
recoltate cu mari eforturi umane. 

P4. Ameliorarea gestiunii apelor

Propuneri Justificarea propunerilor
- Organizarea colectării îngrăşămintelor organice lichide, prin bazine
pentru purin şi evitarea poluării apei freatice.
- Asigurarea surselor de apă potabilă, proprii, la stâne şi văcării.
- Avizul Agenţiei Zonei Montane pentru proiectele de colectare a apelor
din izvoare, pentru obţinerea de energie electrică (MHC) cu consultarea
obligatorie a comunităţilor locale.
- Sprijinirea financiară,  integrală,  pentru colectarea apei potabile din
izvoare  în  bazine  colectoare  -  cu  destinaţie  spre  fermele  montane,
costurile legăturilor de la bazin la ferme fiind suportate de fermieri.

Scurgerile concentrate, zilnice de urină sub grajduri - constituie o şansă
permanentă de poluare a apei freatice.
- O condiţie obligatorie a organizării  de stâne şi văcării  o constituie
asigurarea apei potabile - în apropiere.
-  Prin urmărirea unor interese,  au fost  efectuate colectări  de izvoare
pentru hidroenergie - zone întregi de păşune rămânând fără apă şi fiind
părăsite.
- Se impune un sprijin financiar, integral, pentru colectarea apelor din
izvoare pentru fermele montane, cumulat şi printr-un efort propriu.

ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
-  Necesitatea  prioritară,  de
colectare  a  urinei  animalelor  şi
evitarea  poluării  apei  freatice,
problemă majoră de mediu.
-  Efecte  favorabile  multiple:
igienă, producţii, sănătate.
-  Există  soluţii  tehnice  moderne,
pentru  colectarea  şi  utilizarea
îngrăşămintelor organice lichide.
-  Există  posibilitatea  unei
cooperări MADR-MMSC pe acest
subiect  şi  unirii  eforturilor
financiare.

-  Practici  tradiţionale  învechite  -
la  agricultorii  în  vârstă
(obşnuinţa). 
Slaba  instruire  a  fermierilor  sub
acest aspect.
 Neluarea în considerare la  nivel
central  şi  judeţean  şi  local  a
importanţei  subiectului  pentru
mediu, producţie şi sănătate.
-  Nu  au  fost  canalizate  resurse
financiare care să impulsioneze şi
să  condiţioneze  organizarea
colectării  îngrăşămintelor
organice lichide.

Este  posibilă  modernizarea  la
nivelul grajdurilor, prioritar pentru
organizarea  colectării
îngrăşămintelor organice.
-  Există  resursele  financiare
utilizabile  pentru  acest  subiect
important, care a fost neglijat mult
timp.
-  Se  poate  realiza  instruirea
şcolară  şi  a  fermierilor  privind
importanţa  şi  tehnologiile  legate
de îngrăşămintele organice.

-  Continuarea  poluării  apei
freatice şi a mediului.
-  Pierderea  inutilă  a  unei  mari
resurse valoroase şi gratuită.
-  Efecte  negative  de  producţie  şi
sănătate  animală  şi  umană  şi
privind conservarea biodiversităţii
funcţionale.

Prioritatea 5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie
cu emisii reduse de carbon şi rezistene la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi



silvic

Propuneri Justificarea propunerilor
- Eficientizarea utilizării apei şi energiei prin igienizarea fermelor şi
asigurarea apei potabile.
- Sprijinirea financiară pentru construirea de minihidrocentrale la nivel
de fermă,  pe cursuri  mici  de apă.  Utilizarea vântului  pentru energie
eoliană.
-  Adaptarea,  la  ferme,  a  unor  soluţii  economice  de  încălzire,  cu
folosirea biomasei reziduale şi economisirea lemnului valoros.
-  Reducerea  emisiilor  de  amoniac  -  prin  organizarea  colectării
îngrăşămintelor organice.
-  Prin  conservarea  biodiversităţii  valoroase  a  pajiştilor  montane  şi
practicarea  sistemului  agro-forestier  -  se  contribuie  la  absorbţia  şi
reducerea emisiilor de carbon.

Toate aspectele propuse converg spre limitele urmărite prin Prioritatea
nr. 5.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
Prin  propunerile  formulate  se  va
putea obţine o energie mai ieftină,
nepoluată, o utilizare mai eficientă
a  apei  şi  sporirea  gradului  de
igienă,  economii  de  material
lemnos  şi  protejarea  mediului;
sporuri  de  producţie,  ameliorarea
biodiversităţii,  absorbţia  şi
reducerea  emisiilor  de  carbon,
evitarea eroziunilor.

Atingerea  obiectivelor  necesită  o
activitate permanentă de instruire
şi educare a fermierilor montani şi
societăţii  montane  -  necesitând
perioade mai îndelungate de timp. 
-  Sunt  de  aşteptat  atitudini
neconforme  din  partea  unor
subiecţi  interesaţi  excesiv  de
profitul imediat.

Există tendinţa în creştere, pentru
respectarea  mediul  montan  şi
economiei.  Procesul  educativ
şcolar  şi  post-şcolar,  poate  fi
susţinut  şi  financiar  din  surse
comunitare şi naţionale.

Excese  ale  unor  utilizatori,
neglijenţe ale fermierilor.
Resurse financiare insuficiente.
Continuarea  poluării  mediului  şi
folosirea neeconomică a resurselor
lemnoase.

Prioritatea  6:   Promovarea  incluziunii  sociale,  a  reducerii  sărăciei  şi  dezvoltarea  economiei  în
zonele rurale montane

Propuneri Justificarea propunerilor
-  Sprijinirea unor proiecte de creare de microîntreprinderi  bazate pe
resurse locale, în satele şi cătunele montane, cu  minim 3 angajaţi şi
maxim 10 angajaţi - proveniţi din cadrul fermelor mici, locale.
Scutiri/reduceri de fiscalitate:
- integral - în primii 2 ani de activitate;
-  50% în  continuare,  combinat  cu  menţinerea  numărului  iniţial  de
angajaţi şi folosirea profesională a resurselor locale.
- Evitarea sărăciei şi dezvoltarea economică în ruralul montan, prin:
- facilităţi fiscale - pentru fermele montane situate la peste 1000 m,
scutiri de taxe şi impozite de maxim 50%.
- scutirea integrală de taxe şi impozite pentru fermele stabile, situate la
peste 1500m altitudine
- sprijinirea dezvoltării agroturismului montan
- ameliorarea radicală a preţurilor materiilor prime, laptele şi carnea în
special,  prin  punerea în  valoare  a  calităţii  superioare a  „produselor
montane”  şi  prin  asocierea  producătorilor  în  cooperative  locale,
organizarea de federaţii ale agricultorilor de munte, la nivel de bioarii
tradiţionale  în  sisteme  de  cooperative,  cu  capacităţi  proprii  de
transformare  şi  valorificare  a  „produselor  montane”  certificate  IPG,
DOP.

Pentru  fermierii  montani  mai  mici,  modul  de  existenţă  vizează
pluriactivitatea.
Este esenţial să se poată avea un loc de muncă, cu timp total sau parţial,
combinat cu activitatea agricolă.
Condiţiile naturale montane mai vitrege, dar şi nevoia de a se menţine
agricultorii montani în ferme, necesită măsuri speciale de susţinere - pe
bază de muncă.
Fermele montane mai izolate au o importanţă deosebită. O compensare
a  dificultăţilor  cauzate  de altitudini  şi  izolare  este  necesară -  pentru
evitarea abandonului agricol şi depopulării.
- Practicarea unor preţuri corecte pentru lapte şi carne - materii prime şi
evitarea abuzurilor  monopoliste şi  ale intermediarilor -  constituie  un
aspect  fundamental  necesar  pentru  menţinerea  agro-zootehniei  şi
punerea  în  valoare  a  „produselor  montane”  de  calitate,  în  folosul
producătorilor şi comunităţilor.
Asocierea,  în  forma  federaţiilor  cu  caracter  cooperatist  -  constituie
şansa unică pentru o evoluţie sustenabilîă - în montan.



Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi
-  Există  posibilitatea  susţinerii
financiare  şi  creării  activităţilor
prin  scutiri  şi  reduceri  de
fiscalitate,  în  cazul  satelor
montane.
-  Pot  fi  aplicate  facilităţi  fiscale,
speciale,  cu  reduceri  de  50% în
cazul  fermelor  situate  la  peste
1000m  altitudine  şi  scutiri
integrale  la  cele  situate  la  peste
1500m altitudine (număr redus).
-  Agroturismul  montan  poate  fi
sprijinit, cu prioritate.
- Orientările noii PAC, 2014-2020,
accentuează  asupra  nevoii  de
asociere a producătorilor agricoli.
Prin  organizarea  de  federaţii  la
nivel  de  bioarii  tradiţionale  în
sistem  de  cooperativă  -  pentru
valorificarea  „produselor
montane” se va obţine stabilitatea
economico-socială,  sustenabilitate
şi  un  aport  crescut  de  alimente
sănătoase  -  pentru  consumatorii
urbani.

-  Există  reţineri  şi  necorelări  în
înţelegerea  importanţei  sprijinirii
fermelor  montane  mici  prin
mecanismul  reducerii  de
fiscalitate.
-  O  anumită  rezistenţă  faţă  de
crearea  federaţiilor  agricultorilor
de munte, de tip cooperatist, este
de  neevitat,  din  cauza  unor
interese formate, care nu ţin cont
de  degradarea  economică  ce  o
provoacă.
-  Măsurile  statului  pentru
sprijinirea  şi  susţinerea  cu
prioritate  a  fermelor  asociativ-
cooperatiste - sunt încă firave.

-  Noile orientări   ale  PAC 2014-
2020 privind  crearea  de  asociaţii
şi cooperative de producători.
-  Existenţa  resurselor  financiare
disponibile  pentru  crearea  de
asociaţii/federaţii  viabile  şi
sustenabile.
-  Caracterul  intens  inovator  a
proiectului  de  creare  a
asociaţiilor/federaţiilor
cooperatiste în zona montană.

Concurenţa  neloială  a  actualilor
deţinători  ai  industriilor
alimentare, previzibilă.
-  Neasigurarea  de  resurse
financiare suficiente.
-  Nesprijinirea  administrativă  şi
politică  a  formelor  asociativ-
cooperatiste,  preconizate  pentru
zona montană.

1.2. Indicatori de rezultat

Masura Procent din
total

Suma
aferentă
(EURO)

Beneficiari

M1 Investii individuale in ferme        37,1 240 mil.E. 1.10.000 fermieri

2.1000  fermieri

M2 Investitii  realizate  de  grupuri  de  producatori

(unitati procesare si marketing)

36,7 215,0 mil. E. 40.000 fermieri

M3 Investitii la nivel de pasuni (stane si vacarii) 6,8 40,0 mil. E. Asociatii de
crescatori (50.000

fermieri)

M4 Activitati de agroturism 5,8 10,0 mil. E. 10.000 ferme

M5 Transfer de cunoştiinţe 13,6 80,0 mil. E. - 500 specialişti
- 130.000 fermieri

1.3. Detaliere tehnica si financiara  masuri



Nr crt Masura Detalii

M1 Investii  individuale  in

ferme

1.1.  Modernizare  grajduri:bazine colectare  purin;  platforme
bălegar; apă curentă; ventilaţie naturală; mecanizare; fânare/fâneţe
(1/ha.)
Total: 20.000 euro/fermă
Beneficiari: 10.000 fermieri
Total: 200 mil.E.
1.2.  Grajduri  noi  =  1000  x  40.000E/fermă  (minim  10  vaci  cu

tineret aferent)     =    40 mil.E.

 Beneficiari: 1000 fermieri tineri.

M2 Investitii  realizate  de

grupuri  de  producatori

(unitati  procesare  si

marketing)

2.1. Cooperative
Nivel:  Bioarii  tradiţionale (bazine,  văi)  -  12  comune  x  8000
fermieri/bioarie x 5 bioarii montane x 43mil. E./bioarie

2.1.1.  La  nivel  intercomunal:Fabrică  prod.  Lactate;
Abator+mezelărie+Subproduse;  Baze  comunale (centru  preluare
animale);  Depozit,  finite;  Energie  verde (biomasă,  hidro);
Magazine mici, proprii (în oraşe x 5); Instruire/calificare personal
tehnic, manageri, lucrători
Demaraj: O bioarie-pilot: Federaţia Agricultorilor de Munte (bazinul
Dornelor) + Faza a II-a, filială ZM - jud. Neamţ (Poiana Teiului) 
Faza I + Faza a II-a (cca. 20.000 ferme montane) 

2.1.2. La nivel comunal
Cooperativă:centru  de  colectare  şi  transformare  produse  (lapte,
fructe de pădure, fructe (1) ); puncte de colectare lapte (5);  puncte
de  colectare  fructe (5);  bază  de  achiziţii  animale (1);  stâni
modernizate  (5);  văcării modernizate  (5);  sediul  cooperative
comunale (1)
Dotări intercomunale:Puncte de sacrificare cu măcelărie (4)

M3 Investitii  la  nivel  de

pasuni (stane si vacarii)

Stâne = 500 x 50.000 E. (minim 500 ovine sau mixte)
Văcării = 500 x 40.000 E. (minim 100 vaci)
Total: 1.000 stâne şi văcării = 40,0 mil.E.
Beneficiari (media) = 30.000E./văcărie;      50.000E./stână

Beneficiari: Asociatii de crescatori

M4 Activitati de agroturism 10.000 ferme x 10.000 E./fermă

M5 Transfer de cunoştiinţe Org.formare F.A.M.D.
5.1. Formare de formatori, consultanţi
(500 x 6.000E./persoană = 3 mil.E.)
5.2. Formare agricultori montani şi tineri fermieri cu proiecte de
dezvoltare
(130.000 fermieri x 500 E. = 65,0 mil.E.)
5.3. Cercetare ştiinţifică pentru agricultura montană (12 mil. E.)

1.2. Introducere

Marea zonă montană a României, peste 31% din teritoriul naţional, a reprezentat şi reprezintă un

areal  bine  populat,  cu  tradiţii  multiseculare,  cu  constrângeri  naturale  severe  şi  forme  de  activitate

economică şi de viaţă umană, mai ales în domeniul de bază, cel agrozootehnic, marcate de specificitate



profundă, neasimilabilă zonelor de câmpie şi colinare.

Experienţa ultimilor 22 ani a demonstrat  clar că o bună guvernanţă pentru munte nu se poate

realiza „în amestec” cu celelalte zone. Muntele României este prea mare, cu diferenţieri geo-climatice,

economice şi tradiţionale,  prea accentuate.  România nu are, istoric, o experienţă proprie de bună

guvernanţă pentru munte. Presiunea zonelor  nemontane, în domeniul agro-zootehnic, ca „motor” al

întregii  economii  rurale (70%) este  prea mare,  cu  pericolul marginalizării  continue a agriculturii

montane.

Nivelul de  competenţe pentru specificitatea munţilor deosebit de necesar unei bune guvernanţe,

echilibrate, este excesiv de precar, la toate nivelele centrale şi chiar judeţene şi locale.

Importanţa  economică,  socială,  culturală  şi  de  mediu,  a  zonelor  montane  este  foarte  mare,

asigurând un echilibru stabil şi durabil la nivel naţional şi o bază de resurse regenerabile, de valoare

inestimabilă.

•  Şcoala agricolă românească nu a produs aproape nimic pentru specificul agro-economic şi

modul de viaţă, montan.

Timp de  peste 50 de ani de comunism,  tendinţa politică a fost  nu dezvoltarea ci  slăbirea şi

distrugerea proprietăţii private şi implicit a marii rezerve tradiţionale, economico-culturale şi spirituale,

care încă mai rezistă în zonele montane.

Eforturile de  după 1990 au fost multiple, dar au existat  agresiuni repetate,  atât  din  interiorul

Ministerului Agriculturii (conceput şi organizat exclusiv pentru marea agricultură) cât şi din  exteriorul

acestuia, fie din interese private, fie prin slabele competenţe la nivelul birocraţiei tehnice şi a mediului

politic. Multiple semnale externe, de susţinere a muntelui, au generat elemente de progres, punctuale,

ca  staţii-pilot,  pentru dezvoltare  durabilă  în  specific  montan,  dar  nu au putut determina aplicarea

generalizată, consecventă, a unei strategii politice multianuale în favoarea zonelor montane, aşa cum

este strict necesar.

• Multiplele schimbări politice au afectat sistematic instituţiile create, au întârziat intervenţii, au

barat  procesul  dezvoltării,  deschizând larg  calea  unei  forme de  capitalism sălbatec,  care  a  instalat

sisteme monopoliste agresive, făcând „figuraţie” de concurenţă, ieşind în afara cadrului unui sistem

democratic. În 20 de ani, instituţiile specializate pentru munte, create cu mari eforturi, de pionierat, au

suportat 19 restructurări!!! culminate cu desfiinţarea în 2010 a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

şi a Centrului de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi, în plină evoluţie!!!

• Preţurile derizorii pentru materiile prime, laptele şi carnea, o problemă definitorie, au generat

în scurt timp o puternică destabilizare şi descurajare a celor peste 2 milioane de agricultori montani,

care pe cel mai puţin productiv pământ al ţării, cu cele mai mici consumuri energetice şi în sisteme

natural-reproductive, produc hrană umană de calitate pentru cca. 3 milioane de oameni, agricultorii-

crescătorii de animale montani, fiind totodată unicii depozitari ai unor extrem de valoroase tradiţii agro-

economice şi cultural-spirituale, o comoară a naţiunii, dar şi a Uniunii Europene.



•  În 2013, faţă de 1994, constatăm:  scăderi dramatice ale efectivelor de bovine şi ovine şi în

consecinţă degradări, de gravitate majoră, a florei naturale a păşunilor şi fâneţelor, una dintre marile

bogăţii ale României, tot mai importantă în sec. XXI şi pe mai departe.  Tineretul agricol montan se

resemnează şi migrează masiv spre oraşe şi străinătate.

Dispar,  anual,  cătune  şi  chiar  sate  întregi,  iar  acest  abandon  economic  nu  mai  poate  fi

recuperabil în  condiţiile  actuale,  marcat  şi  de  crize  economico-financiare,  alimentare,  de  creşterea

demografică, de schimbările climatice, ş.a.

•  În faţa  acestor  realităţi  de  înaltă gravitate prin consecinţe economice,  social-culturale  şi  de

mediu, care  vizează însăşi viitorul naţiunii, cu relevanţă şi pentru Uniunea Europeană,  o schimbarea

radicală de atitudine se impune.

•  Pentru  prima  dată  de  la  aderarea  României  la  Uniunea  Europeană,  de  la  nivelul  Comisiei

Europene a  venit  orientarea  pentru  noul  PNDR, 2014-2020,  ca  statele  membre  să  poată prezenta

Subprograme  tematice,  care  să  reflecte  condiţii  şi  nevoi  specifice.  A apărut  astfel  oportunitatea

(istorică) pentru ca România să susţină un „Subprogram tematic pentru zona montană”.

• Faţă de fenomenele agro-economice, demografice şi de mediu, ajunse la limite extreme, nu mai

este permis să se întârzie sau să se continue cu ambiguităţi birocratice, deoarece dacă nu se „prinde”

perioada 2014-2020 (şi în continuare),  viteza de propagare a fenomenelor negative va genera pierderi

uriaşe şi imposibil de recuperat. Nimeni, nicăieri şi niciodată nu a mai reuşit să readucă la munte

tineretul montan agricol odată plecat şi în cazul muntelui nu există soluţii economice, de înlocuire a

fermierilor  montani,  păstrători  de  tradiţii  adaptaţi  fizico-psihic muncii  şi  mediului  montan.  Nici

demografic şi nici tehnologic nu se pot face „transferuri” dinspre câmpie/deal spre munte şi cu atât

mai puţin de populaţii orăşeneşti.

Acest  mare  segment  strategic(muntele  în  ansamblul  său)  pentru  prezent  şi  viitor,  prezinta  o

situaţie critică accentuată şi agravată pe zi ce trece,  a mediului şi economiei agrozootehnice, mai

ales  (cca.  2,3milioane  ha.  terenuri  agricole  -  fâneţe  şi  păşuni  naturale),  respectiv  a  vieţii  populaţiei

montane (cca. 2,1 milioane de producători agricoli/crescători de animale) din cele 657 localităţi cu 3.560

sate, cca. 12% din populaţia României.

Degradarea economico-socială a muntelui devine  aproape ireversibilă în condiţiile generale ale

sec.XXI şi specifice, actuale, din România,  dacă nu se va acţiona,  energic şi urgent, printr-un plan

guvernamental  strategic,  elaborat  de o echipă interdisciplinară de specialişti  avizaţi,  sub autoritatea

ştiinţifică a Academiei Române.

Prioritatea  derivă din faptul, demonstrat ştiinţific, că sunt suficienţi  8-10 ani de neasigurare a

îngrăşămintelor organice pentru ca să se producă invazia de plante nefurajere pe pajiştile montane,

cu  înlocuirea  plantelor  valoroase  (creaţie  multiseculară,  prin  îngrăşămintele  organice  şi  îngrijirea

păşunilor şi fâneţelor).



În condiţiile actuale, costurile pentru refacerea florei devin extrem de mari şi dăunează, ia problema

esenţială este „cine să o facă?” Oprirea acestui fenomen sprea a se salva ceea ce este posibil, necesită

intervenţii eficiente pentru stoparea/atenuarea migraţiei tineretului montan şi fixarea acestuia în fermele

montane, prin rentabilizarea muncii.

•  Din „Raportul  privind starea muntelui”,  s-au desprins,  ca  principale  aspecte negative,  cu

repercursiuni grave pentru economia şi societatea românească, următoarele:

- reducerea drastică a efectivelor de animale (bovine şi ovine) în proporţie de până la  60-80% - şi

implicit, a îngrăşămintelor organice, care sunt de neînlocuit la munte, în aceeaşi proporţie, fenomen cu

consecinţe  dramatice privind  degradarea  substanţială  a  florei  naturale  a  fâneţelor  şi  păşunilor

montane, ameliorată şi menţinută  timp de  secole, de crescătorii de animale, cu un  efort şi stăruinţe

qvasi-eroice;

-  descurajarea  gravă   a  producătorilor prin  politica  monopolistă,  de  preţuri  foarte  mici,

derizorii, practicate nestingherit de transformatorii industriali, la principalele produse - laptele şi carnea

(de înaltă calitate), aceasta în condiţiile absenţei oricărei forme de concurenţă loială şi a unor măsuri

mult  insuficiente  de  protecţie  din  partea  Statului  -  situaţie  care  a  generat  reducerea  drastică  a

efectivelor de animale şi numeroase stări de abandonări (activităţi agro-zootehnice, depopulări - până la

dispariţia unor cătune sau sate montane) mai ales în rândurile tineretului  - care nu mai găseşte nici

motivaţie economică şi nici o siguranţă pentru viitor spre a continua ocupaţiile tradiţionale, stabile,

ale părinţilor;

-  apariţia  şi  accentuarea  dezinteresului unei  mari  părţi  a  producătorilor  agricoli  pentru

modernizarea  şi  dezvoltarea  gospodăriilor -  fenomen  negativ  îngrijorător,  nou apărut,  în  ultimul

deceniu;

- îmbătrânirea populaţiei rămasă în sate - simultan cu abandonul agro-zootehniei, exodul masiv

al  generaţiilor  tinere  spre  oraşe  şi  străinătate,  creşterea  alarmantă  a  intenţiei  de  părăsire  a

activităţilor economice şi culturale, manifestată  încă de la nivel şcolar -  cu consecinţa dramatică a

„deşertificării  umane”  a  munţilor  României  şi  paralel  a  distrugerii  marii  bogăţii  a  Carpaţilor

României - flora naturală furajeră -  prin  degradarea rapidă  a solurilor şi  sălbăticirea florei -  în

absenţa îngrăşămintelor organice - aspecte de importanţă şi strategică;

-  periclitarea  securităţii  alimentare  a  populaţiei  montane  rurale  şi  diminuarea  drastică  a

aportului însemnat de produse alimentare, de înaltă calitate, ecologice, adus de agricultorii montani

în beneficiul populaţiei urbane;

- diminuarea dramatică a şanselor valorificării complexe şi durabile a numeroaselor resurse

energetice  şi  a  celor  regenerabile  (agro-alimentare,  medicinale,  forestiere,  forţă  de  muncă,

transporturi, servicii, alte externalităţi pozitive, cu minimum sau fără consum de petrol) oferite de

mediul montan, în condiţiile regresului demografic, constant şi semnificativ, an de an, al populaţiei

active, locuitoare în ruralul montan românesc;



- marginalizarea constantă şi accentuată, extrem de periculoasă sub aspect economic şi social,

a  economiei  agro-zootehnice  montane,  ca  efect  al  predominanţei  şi  presiunii  excesive  a  marii

agriculturi, la nivelul strategiilor macro-economice practicate de Ministerul Agriculturii, în ultimii

20  ani,  în  spiritul  unor obişnuinţe  ale  birocraţiei  tehnice  agricole  centrale,  necalificată  pentru

specificul agro-zoo-economic, montan, cu efecte extrem de negative şi profunde (structurale, la nivel

naţional)  asupra  mediului,  populaţiei,  securităţii  alimentare  şi  chiar a  siguranţei  naţionale,  pe

termen mediu şi îndelungat;

- Instalarea unui grad tot mai accentuat de sărăcie în satele montane. Discriminarea a peste

150 sate  montane,  care  nu au fost  incluse în „Zona Montană Defavorizată” (ZMD),  din cauze

birocratice;

- intensificarea defrişărilor masive, vandalice, a unor mari suprafeţe de păduri,  prin care s-au

„dezgolit” masive întregi din munţii României şi s-au creat condiţii de mediu extrem de favorizante

pentru mari alunecări de terenuri, viituri, sau dezechilibre ecologice, cu consecinţe catastrofale, în

timp,  un  efect  fiind  şi  devierea  interesului  agricultorilor  dinspre  creşterea  animalelor  spre

exploatarea intensă a lemnului, din nevoi de existenţă;

- s-a constatat totodată că politica extremistă de mediu nu protejează, ci distruge (de exemplu

protejarea unor specii ierboase invadante, fără valoare furajeră (ca nardus, ş.a.), sau exagerările

privind protejarea carnivorelor mari - urşi, lupi), în detrimentul nevoilor oamenilor, a mediului

antropic şi economiei montane;

-  neadoptarea de către Guvernul României, ca o măsură imperativă pentru stoparea acestor

procese  sociale  şi  economice  regresive  şi  păguboase  pentru economia naţională,  a  unor măsuri

diferenţiate,  protecţioniste,  de reducere a fiscalităţii (după principiul  validat  de istorie  ca cel  mai

benefic, în plan fiscal:  mai puţin de la mai mulţi, decât mai mult de la mai puţini),  completat cu

acordarea unor subvenţii compensatorii, eficiente;

-  afectarea profundă şi  irecuperabilă a fondului  socio-cultural  şi  a  identităţii  culturale ale

comunităţilor montane, indiferent de apartenenţa lor etnică şi implicit a economiei rurale montane

dependentă strict de existenţa perenă a agricultorilor montani.

•  Este  de  reţinut  aspectul  esenţial  că  pierderea,  în  termen scurt,  a  unei  mari  economii

producătoare de hrană de calitate, din Carpaţii României, riscă sa devină  ireversibilă şi nu există

alternative comparabile. De aici urgenţa şi prioritatea necesară.

În acelaşi timp, din analiza pertinentă şi minuţioasă a Raportului, s-au desprins şi câteva concluzii

privitoare  la  efectele  negative  în  plan  instituţional  şi  programatic  ale  deficitului  de  strategie

naţională  a  Guvernului  României  în  materie  de  „Politici  montane  în  România,  la  începutul

mileniului III”. Dintre cele mai importante, le enumerăm pe următoarele:

-  descurajarea continuă în ultimii 17ani a activităţii instituţiilor specializate în promovarea

politicilor  montane  moderne,  din  cadrul  Ministerului  Agriculturii,  precum:  Comisia  Zonei



Montane din România (rang de secretariat de stat - desfiinţată din 1993), Agenţia Naţională a Zonei

Montane;  Centrul  de Formare şi  Inovaţie  pentru Dezvoltare în Carpaţi  -  CEFIDEC din Vatra

Dornei, care şi-au demonstrat, în timp, nivelul de excelenţă şi performanţele extrem de apreciate în

plan naţional şi internaţional în pregătirea unor noi generaţii de economi şi dezvoltatori moderni ai

muntelui, la un nivel competitiv internaţional (19 restructurări în 21 de ani!);

-  nesusţinerea  şi  neîncurajarea  cercetărilor  montanologice  sistematice  privind  cele  mai

importante aspecte ale economiei montane, în paralel cu lipsa oricărui interes(programatic) pentru

crearea unui învăţământ profesional agro-montan(fără de care nu se poate realiza progres), formă

de învăţământ care există şi funcţionează, cu rezultate de excelenţă, în alte ţări cu relief montan din

Europa, ca Austria, Franţa, Italia, Elveţia, ş.a. (Un proiect major - rod al cooperării dintre Forumul

Montan din România, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale/Agenţia  Naţională  a  Zonei  Montane,  Comisia  UNESCO-România  şi  Ministerul  Educaţiei  din

Austria - cu finanţare aprobată pentru 9 şcoli profesionale agro-montane şi  cu temeliile contruite - a

fost oprit din curs în 2009...!);

- manifestarea  dezinteresului pentru sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale specializate,

create  în  România  pe  baza  iniţiativelor  din  Uniunea  Europeană  şi  O.N.U./FAO,  cum sunt  Forumul

Montan  din  România,  Asociaţia  Naţională  pentru  Dezvoltare  Rurală  Montană  „Romontana”,

Federaţia Agricultorilor de Munte-Dorna ş.a.

•  Este de menţionat - ca şi cauzalitate  obiectivă,  de natură istorică - o situaţie de  foarte slabă

competenţă  în  cunoaşterea  specificităţii  economiei  şi  modului  de  viaţă,  montane,  la  nivel

administrativ şi politic, al societăţii în general.

-  În  cadrul  dezbaterilor pe  marginea  Raportului  prezentat,  cercetători  ştiinţifici  din  institutele

academice  şi  din  mediul  universitar,  specialişti  ce  deţin  expertiză  din  cadrul  Forumului  Montan  din

România şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, au prezentat  propuneri şi idei strategice

pentru prevenirea şi soluţionarea aspectelor negative evidenţiate, care ar putea contribui la elaborarea

unei  strategii  aplicabile  consecvent în  scopul  unei  abordări  mai  responsabile  pentru  protecţia  şi

dezvoltarea zonelor montane din România, pe termen scurt, mediu şi îndelungat. Dintre acestea selectăm

câteva, mai importante:

-  instituirea  unei  politice  montane  permanente,  bazată  pe  „dreptul  la  diferenţă”  al

producătorilor  agricoli  montani,  combaterea  monopolului  şi  promovarea  concurenţei  loiale  în

domeniul agro-alimentar;

- crearea de asociaţii ale producătorilor agricoli montani pe linia noilor orientări ale Politicii

Agricole  Comune  (2014-2020),  ca  federaţii  puternice,  la  nivel  intercomunal,  pe  zone

tradiţionale(bazine,  văi)  şi  sprijinirea  acestora  pentru  organizarea  unor  unităţi  proprii  de

transformare  şi  valorificare  a  produselor  agro-alimentare,  de  tip  eco-bio-montan,  de  calitate

superioară,  pe  plan  naţional  (ca  piaţă  „in  formare”)  şi  pe  piaţa  internaţională  a  produselor



alimentare organice (formată);

-  reînfiinţarea,  dezvoltarea  şi  luarea  în  considerare  la  nivelul  politicilor  şi  strategiilor

structurale ale Guvernului României a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din România, cu rang

de Secretariat de Stat şi cu agenţii teritoriale, cel puţin la nivel regional; Reabilitarea şi dezvoltarea

Centrului  de  Formare şi  Inovaţii  pentru Dezvoltare  în  Carpaţi  -  instituţie  unicat  în  Sud-Estul

Europei(peste 5000 de absolvenţi);

-  adaptarea  „Strategiei  dezvoltării  durabile  a  zonei  montane”(H.G.  nr.  1779/2004) şi

amendarea „Legii Muntelui” (Legea nr.347/2004) funcţie de noile realităţi şi oportunităţi deschise

de aderarea României la Uniunea Europeană, de noua PAC şi noul PNDR, 2014-2020, corelate cu

efectele  schimbărilor  climatice  şi  evoluţia  demografică  şi  cu  nevoile  unei  dezvoltări  montane

durabile. Asigurarea totodată a aplicării ferme a actelor normative oficializate;

-  includerea  în  Planul  Naţional  de  Cercetare-Dezvoltare-Inovare  a  temelor  legate  de

dezvoltarea montană, la domeniul „Ştiinţe economice şi socio-umane”;

- restabilirea echilibrului agro-silvic în zonele montane, grav afectat în ultimii 20 de ani în

defavoarea economiei agro-zootehnice, montane, prin exagerări şi interese unilaterale;

- crearea învăţământului tehnic profesional agro-montan (deblocarea proiectului partenerial

M.Ed.C.T./MADR/FMR/Comisia UNESCO - pregătit, demarat şi finaţat din perioada 2005-2008);

- instituirea sistemului politicii regionale la nivel de masivi montani şi crearea de „districte

montane”,  la  nivel  intercomunal  (NUTS4),  cu  utilizarea/valorificarea  experienţei  de  succes  din

Uniunea Europeană. Încurajarea înfiinţării de centre de resurse umane şi de cercetare - inovare, cel

puţin la nivelul regiunilor.

-  orientare  generală  spre  oprirea  depopulării  şi  spre  re-sedentarizarea  munţilor,  pe  baza

gospodăriei de tip integrat şi a unei politici de planificare şi amenajarea a teritoriului, fiind necesar

un proiect european de excelenţă şi nu de subzistenţă.

-adoptarea de hotărâri şi reglementări stimulative, compensatorii pentru a se asigura o stare de

echilibru economic-social între ZMD şi zonele mai favorizate (fertilitatea solurilor, clima, pante, izolare,

s.a.) şi a se genera creştere economică specifică şi durabilă şi conservarea/dezvoltarea civilizaţiei şi

culturii montane româneşti în spiritul valoroaselor tradiţii vechi de secole în Carpaţii României. 

• „oprirea fenomenului degradării economice din Munţii României şi începerea unei perioade de

reconstrucţie şi  dezvoltare  durabilă,  pe  baze  naturale  şi  logice,  cu  recunoaşterea  „dreptului  la

diferenţă” şi adaptarea la specificitatea montană.



- Sprijinirea stabilitatii economice echilibrate a României şi contribuirea la echilibrul din cadrul

Uniunii  Europene,  la  cultura şi  civilizaţia  umanităţii,  în  interesul  fundamental  al  generaţiei  de

astăzi  şi  a celor următoare,  cu OMUL - producătorul agricol montan şi  identitatea culturală a

comunităţilor montane - în epicentru.

1.3.Motivarea necesitatii dezvoltarii unui program subtematic

Necesitatea unui Subprogram tematic  pentru zona montană a fost dezbătută şi confirmată şi în 

cadrul Consiliului Naţional al Muntelui/2011-2012, ca necesitate şi prioritate de cel mai mare interes

regional, naţional - inclusiv pentru UE - având în vedere dimensiunea foarte mare, economică, 

socială, culturală şi de mediu, a zonei montane din România.

În perioada 2005-2012 prin FMR şi filialele sale judeţene au avut loc numeroase consultări şi

dezbateri publice, la nivel de câteva mii de  reprezentanţi ai comunităţilor montane, instituţii centrale şi

judeţene,  ONG-uri,  cercetători,  producători  agricoli  şi  specialişti  din  zonele  montane,  parlamentari,

factori decizionali centrali şi locali, personalităţi ştiinţifice şi culturale. Concluziile au fost publicate în

peste 300 lucrări ştiinţifice şi au făcut obiect de expuneri publice - în presă, televiziune, radio sau prin

conferinţe în interiorul zonei montane, la nivelul judeţelor şi la nivel central (Academii, Parlament,

ş.a.).

Necesitatea existenţei  unui  politici  montane  în  România a  fost  exprimată  -  cu  claritate  -  şi  în

rezoluţiile,  apelurile  şi  memorandumurile  adresate de către Conferinţele naţionale ale FMR (2005-

2012)  -  Guvernului României,  Comisiei  Europene,  Parlamentului  European şi  Consiliului

European, Organizaţiei Naţiunilor Unite, „Euromontana”,ş.a..

• O eroare gravă a conducerii MADR/2010,  necesar a fi urgent corectată - fiind prevăzută în

Legea 26/2012, a fost desfiinţarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi a Centrului de Formare şi

Inovaţii  pentru Dezvoltare în Carpaţi (cca.  5.000 absolvenţi),  eroare survenită  tocmai când de la

nivelul CE, pentru 2014-2020 se contura orientarea spre fermele mijlocii şi mai mici, inclusiv spre

zonele de munte, cu noi oportunităţi importante.

Pentru România, degradarea gravă, potenţial ireversibilă, a economiei agro-zootehnice - o mare

economie naţională  şi  europeană -  cu efecte  „colaterale” economice,  sociale  şi  culturale  -  multiple  -

reprezintă un mare risc, datorită mărimii zonei montane şi intensităţii gradului de resfrângere asupra

întregii  economii  şi  societăţi,  cu  includerea  de  ample  premize  pentru  adâncirea crizei  economico-

sociale.

•  Tergiversarea  luării de măsuri de  salvgardare, eficiente şi specifice, în favoarea zonelor de

munte, în special în sectorul agro-zootehnic, nu mai poate continua, deoarece această mare economie se

află la limita prăbuşirii ei, ireversibile în condiţiile secolului XXI.



•  Justificarea  necesităţii  unui  Subprogra  tematic  pentru  zona  montană survine  şi  din  alte

motive:

- Presiunea marii agriculturi, de câmpie şi deal, a fost, este şi va rămâne mare şi dominativă în

România (70% faţă de 30%), ca o realitate de permanenţă.

- Interesele marilor ferme în special, dar şi a celor cca. 3 milioane de ferme mici şi mijlocii,

din zonele de câmpie-deal, sunt natural opozabile intereselor sectorului agro-zootehnic, privat, montan.

-  Diferenţierile  tehnologice  şi  de  existenţă  umană,  în  medii  naturale  mult  diferite,  ca  şi

majoritatea  obiectivelor şi  interpretărilor  strategice sunt  prea mari pentru a  fi  tratate  la  general,  în

amestec, existând clar şi conflicte puternice de interese.

• Practica  „tradiţională”  la  MADR,  tendinţele,  au  fost  şi,  previzibil,  vor  mai  fi,  pentru  a  se

„deplasa” fondurile ce ar trebui destinate agriculturii montane spre marea agricultură.

• Prin  apariţia  unui  Subprogram  tematic  pentru  zona  montană,  care  să  nu  mai  permită

schimbări  de destinaţie  a fondurilor,  dar  care  să permită reportările pentru  bugetul  anului  viitor

(planuri  multianuale),  destinate  zonei  montane,  se  va  putea  asigura  obiectivul sprijinirii  agriculturii

montane.

• Factorul care trebuie să asigure un  echilibru permanent  în cadrul celor  3 mari sisteme de

agricultură ale României, marile ferme, gospodăriile private din câmpie-deal şi cele de la munte este

cel politic, cu rol special pentru miniştrii agriculturii.

• Justificarea necesităţii derivă şi din faptul că marea zonă montană a României deţine un  tip

specific de  tehnologii,  de  practică  agro-zootehnică,  cu  valoroase  tradiţii  multiseculare şi  „bune

practici”, în condiţii montane diferenţiate.

Procesul, tot mai accelerat,  de  depopulare montană, actual, cu  dispariţia deja a numeroase

cătune şi  chiar sate  întregi,  periclitează nu numai economia naţională,  dar  produce  şi  creşterea

şomajului urban - în condiţiile în care urbanul se confruntă şi se va confrunta în continuare cu stări

accentuate  de  criză  de  locuri  de  muncă -  fenomen în  creştere  în  România  şi  în  UE.  Vom adăuga

fenomenul însoţitor de slăbire/pierdere a identităţii culturale şi a numeroase alte valori.

• Justificarea unui Subprogram tematic pentru zona montană, în sens pozitiv, rezultă în mod

special din existenţa unor importante resurse agroalimentare, energetice şi de forţă de muncă, alte

resurse economice,  a  căror  punere în valoare perenă nu este  posibilă  fără existenţa populaţiei  şi

exploataţiilor tradiţionale,  modernizate, cu spaţiul montan  ocupat cu gospodării până la cele mai

mari altitudini, cu resurse regenerabile, în sisteme de echilibru agro-forestier, bine proporţionate.

• Justificarea derivă şi din rolul special pe care agricultorii montani îl au ca „îngrijitori de mediu”

şi conservatori de bune practici şi de valoroase tradiţii culturale. Sunt importante şi multe aspecte

de natura strategică.

• Economia agroalimentară montană trebuie tratată cu toată atenţia , în corelaţie directă cu

efectele  creşterii  demografice,  accelerate,  adâncirii  crizei  alimentare  la  nivel  mondial  şi  a



importantelor schimbări climatice previzibile prin care se vor reduce suprafeţele agricole, începând cu

zonele costiere şi chiar dincolo de acestea.

Astfel, acolo unde există munţi cu tradiţii în producerea de hrană, rolul acestora este în creştere tot

mai intensă şi fenomenele de degradare se cer oprite, apărând necesitatea logică, obiectivă şi urgentă

de acţionare în favoarea dezvoltării agricole şi rurale durabile - specifică distinct zonelor montane.

•  Nu există alte soluţii raţionale care să poată  înlocui gospodăriile şi agricultorii de munte.

Experienţa europeană şi mondială a demonstrat că populaţiile montane odată plecate din munţi,  nu mai

pot fi readuse, iar soluţii de înlocuire a acestora nu există (populaţiile urbane sau rurale, din câmpie, nu

pot  face  faţă  în  agrozootehnia  montană,  sub  aspect  fizico-psihic,  şi  al  competenţei  şi  deprinderilor

practice, specifice).

•  Prin  dezvoltare  durabilă  a  economiei  agro-zootehnice  şi  rurale,  montane,  prin  turism,  mici

industrii şi alte externalităţi pozitive - Carpaţii României, ca şi munţii altor ţări emergente din UE - pot

deveni  un contribuabil  major şi  durabil  la  echilibrul  economic-social  din  România  şi Uniunea

Europeană.

• Un argument important îl reprezintă faptul că produsele agroalimentare montane sunt de înaltă

calitate, ecologice prin excelenţă iar prin turismul rural şi agroturism  - muntele contribuie la starea de

sănătate a populaţiei urbane şi reducerea cheltuielilor pentru sănătate.

• Însăşi faptul că pentru noul PNDR 2014-2020, iniţiativa unor Subprograme tematice care includ

munţii ca zone cu constrângeri naturale, a fost lansată de la nivelul Comisiei Europene - constituie un

important punct de reper pentru Guvernul României şi în special pentru MADR şi totodată o mare

oportunitate nou apărută de la nivelul UE, de care România trebuie să profite.

• Existenţa în România a unor importante acumulări (1990-2012) de cunoaştere şi interpretare,

ca  şi  a  unei  experienţe  instituţionale,  rezultate  de  cercetare,  modele  de  lucru,  organizaţii

neguvernamentale,  iniţiative în educaţie,  cadru legislativ specific (Strategia dezvoltării  durabile a

zonei montane şi Legea Muntelui - a treia lege a muntelui din UE, după Italia şi Franţa) şi o delimitare

oficială a zonei montane, constituie un  avantaj, ce s-a creat cu mari eforturi, care este necesar să fie

reactivat,  consolidat  şi  dezvoltat cu  sprijinul  necesar  şi  în  etape  realiste,  posibile,  cu  selectarea

priorităţilor şi urgenţelor, corectarea erorilor şi urmărirea perseverentă a unor obiective de creştere şi

stabilitate, în limitele pe care mediul montan le suportă durabil.

Specificitatea şi diferenţele profunde, cu cauze naturale şi tehnice, dintre MUNTE şi Marea

Agricultură, complexitatea şi nevoia acută de bună guvenanţă, durabilă, nu sunt posibile prin soluţii

care „melanjează” agricultura şi economia montană - cu marea agricultură. Soluţia unui Subprogram

tematic pentru zona montană   este şi  cea mai eficientă posibil şi se explică orientarea venită de la

Comisia Europeană pentru 2014-2020, care este confirmată de toate autorităţile în cunoştinţă de cauză, de

la nivel naţional.  

Luarea în considerare de către statul român a  oportunităţii creată la nivelul UE/2014-2020 de



includere în noul PNDR a unui  Subprogram tematic pentru zona montană reprezintă un element

obiectiv, imperios necesar, prioritar şi totodată sustenabil.

De asemenea, în contextul procesului de reorganizare administrativ-teritorială de vine de luat în

considerare modelul „politicii regionale şi interregionale la nivel de masivi montani” (aplicat în Franţa),

precum şi crearea unor „districte montane” la nivel intercomunal, pe microzone tradiţionale

1.4 Justificare masuri

Masurile de investitii (M 1, 2,3)

Cadrul organizatoric montan

Prioritati

a)  Crearea/multiplicarea  Federaţiilor  Agricultorilor  de  Munte  (organizaţii  profesionale  de  fermieri

montani, de tip cooperatist, preconizate, la nivel intercomunal, pe bioarii tradiţionale, suficient de mari

pentru a putea asigura volum de produse şi continuitate tot timpul anului, garanţii de calitate şi siguranţă

sanitară, cu scopul  principal al valorificării produselor eco-bio-montane, de înaltă calitate,  distincte

de alte produse, nemontane, obţinerea de preţuri ameliorate, de către fermieri, pentru materiile prime

(lapte,  carne,  ş.a.),  garantate,  identificate ca „produse montane” (eco-bio-montane),  cu evitarea

intermediarilor spoliatori  (fenomen generalizat,  extrem de nociv, care se derulează în zona montană,

fără măsuri de protejare pe linie de stat, pentru fermierii montani).

b)  Sprijinirea  Federaţiilor  Agricultorilor de  Munte,  ca  „grup  de  producători”,  prin  investiţii în

unităţi  proprii  de  transformare  pentru  lapte,  carne,  fructe,  cu  depozite,  inclusiv  cu  market-uri

proprii  -  specializate (proprietate  de  grup,  cooperatistă,  de  tip  occidental:  Franţa,  Italia,  Elveţia,

Norvegia, ş.a.), cu realizarea astfel şi a unor circuite închise, cu lanţuri scurte de aprovizionare.

Utilizarea intensă în acest scop a fondurilor comunitare, inclusiv prin combinare de fonduri şi

chiar contribuţii completative din fonduri naţionale.

•Constituirea  unui  „Fond naţional  de  susţinere  a  muntelui”  (ex.  Italia)  -  poate  fi  avută  în

vedere, mai ales pentru co-finanţările necesare.

•  La  nivelul  zonei  montane  există  cca.  64  bioarii  tradiţionale unde  se  pot  crea,  treptat,  64

federaţii ale agricultorilor de munte, suficient de puternice pentru a-şi face loc şi a rezista pe pieţele

internă şi externă, în perspectivă.

Sistemele abordate până acum, care ar stimula mici brânzării, mici abatoare la nivel comunal, sau

mai mici (o formă de disipire a fondurilor comunitare cu eficienţă scăzută) - nu sunt recomandabile



deoarece  nu pot face faţă problemelor complexe de piaţă, nu îndeplinesc condiţii obligatorii:  volum

suficient  de produse;  continuitate  tot  timpul anului;  garantare provenienţei şi  calităţii  şi garanţiile

sanitare. Cu atât mai mult pentru export. 

•  Demararea - poate fi realizată  logic prin utilizarea experienţei  Federaţiei Agricultorilor de

Munte-Dorna, SV (20 ani de activitate, creată în cooperare MADR/CZMR-MAP Franţa şi mai ales cu

GTZ-Germania, 1994-2020) şi a Asociaţiei/cooperativei Ardan - com. Şieu (BN).

FMR a creat deja un Consorţiu şi  un proiect este în fază avansată de finalizare (Trim. II,

2013). Sinteza a fost depusă la actuala conducere a MADR (Ministru şi secretari de stat).

În primă fază se are în vedere crearea unei „staţii-pilot” în zonele de munte „bazinul Dornelor”,

jud. Suceava şi Bicaz - Poiana Teiului, jud.Neamţ, având şi rolul de a scoate în evidenţă aspecte ce nu

au putut fi prevăzute.

•  Prin  acest  sistem,  văzut  ca  factor  de  impulsionare  a  accelerării  şi  consolidare  a integrării

României  în  UE prin  segmentul  „munte”,  se  va  putea  reglementa  aspectul  definitoriu  al  creşterii

veniturilor fermierilor montani, crearea a numeroase noi locuri de muncă stabile, evitarea adâncirii

declinului şi deschiderea şansei dezvoltării durabile agro-rurale, montane.

Precizare: oricât de atrăgătoare devin celelalte măsuri de sprijin pentru fermierii montani, dacă

nu se reglementează normalizarea  preţurilor la materiile prime - lapte, carne mai ales - şansele de

creştere se diminuează accentuat (fenomenul dezinteresului pentru dezvoltare=în creştere).

Dimpotrivă,  combinat şi cu celelalte măsuri de sprijin,  se poate ajunge la  starea de rentabilitate

atractivă pentru tinerele generaţii rurale-montane, la reducerea semnificativă a abandonului agricol

şi a depopulării montane, cu asigurarea continuităţii utilizării resurselor agroalimentare şi nealimentare

regenerabile, a tradiţiilor valoroase, a bunelor practici şi a unei dezvoltări specifice, durabile, în limitele

care nu afectează mediul montan, asigurând durabilitatea.

c) Modernizare si investiii

•  În  ruralul  montan  -  657  localităţi,  cu  peste  3.560  sate,  cca.  850.000  ferme  -  evoluţia  în  direcţia

dezvoltării structurilor mici şi mijlocii agrozootehnice, baza economiei, după 1990, este  foarte slabă,

descurajantă.

• Grajdurile pentru animale,  în mare parte sunt, vechi, cu mari defecţiuni de igienă şi confort

pentru animale şi fermieri.

Au fost realizate (1990-2012),  mai  ales prin  ANZM-CEFIDEC proiecte şi  „staţii  pilot” cu

aportul  MADR şi  prin  atragerea  unor  programe  cu  finanţare  externă (Franţa,  Germania,  Elveţia,

Comisia Europeană, Banca Mondială, SUA, ş.a.) de valori importante.

• Cerinţele severe din orientările CE pentru 2014-2020, vizează preluarea în circuitul comercial, în

mod  chiar  exclusivist ,  a  laptelui  „conform”.  Acreditarea  nu  este  posibilă fără  un  efort  de



modernizare şi igienizare a grajdurilor actuale, pe baze ştiinţifice. La CEFIDEC Vatra Dornei a existat

(încă există)  un laborator de construcţii şi arhitectură care a produs „modele” de proiecte, cu acest

scop, unele implementate fizic.

În plus, în actuală formă, tradiţională,  nu se colectează şi nu se utilizează în producţia de iarbă

pentru fânuri o mare resursă de îngrăşăminte organice,  purinul, care devine foarte nociv în grajduri

(amoniac, CO2, H2S, ş.a.) limitând exprimarea potenţialului de producţie al raselor, mai ales la taurine

şi  în  special  pentru  vaci,  afectând şi  sănătatea  la  animale  şi  fermieri.  Absenţa  bazinelor pentru

colectarea purinului înseamnă pierderea unei mari şi valoroase surse de azot biologic, factor potenţial

de sporire a producţiei de furaje, în special fânuri pluriflorale-deosebit de valoroase.

Nici  cantitatea şi  calitatea bălegarului  nu este asigurată, iar prin  lipsă de şcolarizare se fac

mari  greşeli  în  modul  de  administrare (foarte  important  pentru  fâneţe).  În  ţările  UE -  dezvoltate,

inclusiv Polonia, Slovenia, ş.a., nu mai există grajduri fără bazine de colectare pentru purin şi platforme

de bălegar (exemplu de înapoiere din agricultura montană din România, cu mici excepţii).

•   Problema  îngrăşămintelor  organice,  ca  factor  cheie,  de  nesubstituit  în  agro-zootehnia

montană,  trebuie  să  constituie  un  obiectiv  de  ameliorare,  cu  valoare  durabilă.  Toate  sistemele

educaţionale,  de la gimnaziu la facultăţi şi educaţia adulţilor,  trebuie să abordeze ştiinţific această

problemă, existând acumulările ştiinţifice necesare (importanţă deosebită pentru mediul montan).

• Ventilaţia, luminozitatea, confortul animalelor, sunt elemente de modernizare, conform normelor

UE.

b.  Pentru  fermele  „comerciale”,  apreciate  de  noi  începând  cu  10  capete  taurine(  corelat  cu

suprafaţa de teren deţinută), devine necesar şi util să se asigure un program de sprijin intensiv pentru

construirea de grajduri noi, cu proiecte noi, conforme normelor din UE.

• Construcţiile vechi nu se recomandă să fie demolate ci folosite judicios pentru animalele mici,

chiar pentru taurinele pentru carne - cu ameliorări igienice - sau ca magazii (sistemul elveţian).

c.  De  calitatea  fânurilor poliflorale depinde  asigurarea  unei  producţii  bune de  lapte/carne  -

ecologice.

Sistemul  „tradiţional”  de  conservarea  a  fânurilor  în  clăi  (stoguri) descoperite  este  deficitar

(pierderi fizice, mucegaiul, ş.a.).

• Un program special de sprijin intens pentru construirea de fânare pe fâneţe este deosebit de

necesar (sistemul a fost generalizat în Austria, cu lemn din cat.  III şi sunt rezultate clare în judeţele

Neamţ,  Maramureş,  Suceava,  dar  sistemul  trebuie  generalizat  cât  mai  rapid  în  întreaga  zonă

montană). CZMR/ANZM/CEFIDEC - au realizat  proiectele necesare şi propuneri de sprijin, încă din

1995, dar aceastea  s-au blocat din cauze minore,  chiar subiective (neînţelegerea importanţei la unele

nivele de decizie).

Mecanizarea

În zona montană principalele activităţi unde se resimte cu prioritate nevoia de mecanizare sunt:



recoltarea  şi  transportul  fânurilor;  utilizarea  îngrăşămintelor  organice  -  bălegar+purin,

transporturile gospodăreşti (piatră, lemn, bălegar, alte furaje, produse diverse) şi unele lucrări agricole

(mici arături, şanţuri de desecare, grăpare ş.a.) sau altele, neagricole (tăierea lemnului de foc, dezăpeziri,

ş.a.) impun dotarea cu un  motocultor (mic tractor) de cca. 20-24CP,  cu remorcă şi anexe agricole.

Excepţie ar putea face fermele mai mari, cu peste 20 ha. (cca. 2000 în zona montană) prin sprijinirea

procurării de tractoare mai mari.

De asemenea: cositori  şi  greble mecanice;  remorci  autoîncărcătoare  pentru fânuri   şi  utilaje

pentru împrăştierea îngrăşămintelor organice (în cazul fermelor mai mari).

• Pentru igiena laptelui: aparate individuale de muls (evitarea ţevilor) şi tancuri de răcire.

Un program de acest tip a fost elaborat de MADR/ANZM şi a funcţional cu destul succes, dar a

fost întrerupt, după 2008.

Devine  necesar  un  nou  Program  de  sprijin  pentru  dotarea  fermelor  cu  elemente  de

mecanizare specifice.

•  APA:  Un  program  de  sprijin  pentru  amenajarea/colectarea  surselor  de  apă  potabilă

(izvoare) este important. Această nevoie ar trebui să fie rezolvată cu sprijin integral, cel puţin pentru

colectarea izvoarelor şi amenajarea bazinului colector comun, la care să se poată racorda fermele mai

apropiate (grupe de ferme, cătune, chiar sate). Aducerea apei, prin conducte, de la bazinul colector la

ferma proprie, ar rămâne, de regulă, în sarcine fermierului (sistem UE). Devine o operaţiune favorabilă

Mediului montan.

•  Sprijin  pentru  procurarea de către  tinerii  fermieri a  unor  animale rumegătoare (vaci/junci,  ovine,

caprine)  din  rase  montane,  ameliorate  (ex.  Bruna  de  munte,  Pinzgau,  ş.a.).  Se  vor  evita  rasele

nemontane, care nu  cumulează şi factorul „rezistenţă organică”, extrem de important la munte mai ales

în perioada de păşunat - pe munţi - (prin păşunatul de vară se obţine „valoarea adăugată”) şi mai puţin în

perioada de iarnă, când furajele costă mai mult.

•  Sprijin  eficient pentru  suprafeţele  agricole  „încărcate  cu  animale”  şi  nu fără  corelarea  cu

numărul de animale.

• Sprijinul pentru întreţinerea şi ameliorarea  păşunilor montane să nu se mai acorde  oricui, ci

exclusiv fermierilor/asociaţiilor acestora care  fac dovada că deţin animale (s-au înregistrat extrem de

numeroase abuzuri şi forme de corupţie şi foloase necuvenite, în ultimii ani).

Forma  cea mai eficientă pentru  stimularea refacerii efectivului de bovine/ovine rămâne prin

„plăţi directe”.

Efectul se va recunoaşte şi asupra Mediului, prin sporirea volumului de îngrăşăminte organice şi

implicit conservarea  biodiversităţii funcţionale (numărul mare de plante cu valoare furajeră) şi  nu a

biodiversităţii sălbatice, cu plante lipsite de utilitate socială, cum si-au făcut loc deja multe tendinţe

prin diverse programe de mediu - provocând  conflicte şi  supliment de descurajare pentru fermierii

montani (concepte  realizate  de  biologi,  ecologişti,  silvici,  ş.a.),  care  au găsit  susţinere  la  Ministerul



Mediului sau prin ONG-uri interesate direct pentru fonduri, fără consultare specialiştilor agricoli şi a

comunităţilor  montane,  fără  avizul  MADR,  care  trebuie  să  devină  obligatoriu (în  OUG  pentru

mediu/2008, lege promovată prin  Ministerul Mediului şi Pădurilor, s-a mers atât de departe încât în

ariile  protejate   (7% din  teritoriul  României,  cei  mai  importanţi  masivi  montani)  se  interziceau

organizarea de stâne şi păstoritul!). Consecinţa ar fi fost  catastrofică, generând  migrare în masă şi

dispariţia a numeroase comunităţi montane, dintre cele mai valoroase.

Rezultă  importanţa  existenţei  unui  cadru  instituţional  specializat,  respectiv  MADR  prin

ANZM, care să asigure  prevenirea unor erori şi o cooperare calificată  cu  alte ministere şi care să

avizeze orice măsuri ce privesc agrozootehnia şi mediul ruralului montan fără să se mai aducă

atingeri intereselor existenţiale ale familiilor de producători agricoli sau să reprezinte obstacole în

calea dezvoltării durabile (utilizarea Comitetului Interministerial şi a comitetelor judeţene ale muntelui -

H.G. în vigoare).

• Propuneri pentru „plăţi directe” pe cap de vacă/oaie/capră.

În UE 15 sprijinul acordat a fost (o îndelungată perioadă de timp):

- 200-400 euro/cap de vacă;

- 21 euro/oaie/capră+7 euro la munte = 28 euro/cap.

Pentru redresarea stării grave a evoluţiei efectivelor de bovine, ovine, caprine, se propun (plăţi

directe), fără cerinţa unui plafon numeric minim:

- 300 euro/vacă;

- 20 euro/oaie, capră (specii cu cel mai mare rol în conservarea şi ameliorarea florei naturale

furajere a pajiştilor montane), în conservarea biodiversităţii.

•Prin combinare cu subvenţiile pentru suprafeţe va exista motivarea fermierilor ca până în 2020

să se înregistreze o redresare a efectivelor de animale, sporirea volumului îngrăşămintelor organice şi

calitatea acestora,  asigurarea  mijloacelor  de  utilizare  şi  instruirea  fermierilor pentru  o  folosinţă

corectă şi benefică menţinerii şi sporirii  producţiilor de iarbă şi fânuri poliflorale, ecologice, de înaltă

calitate  biologică,  în  absenţa  chimizării,  cu  energii  regenerabile,  cu  efect  benefic  multiplu:

economie-biodiversite-mediu şi  produse agroalimentare valoroase,  de tip  eco-bio-montan (singura

şansă a muntelui este calitatea - muntele nu poate concura cu şesul şi dealul la volumul de producţie).

Din experienţa 2003-2006:

Subvenţiile pentru mecanizare nu trebuie atribuite  decât prin asociaţiile, respectiv Federaţiile

Agricultorilor de Munte/bazine, care se vor aproviziona  direct de la furnizorii primari,  evitându-se

preţurile speculative (cum s-a demonstrat în 2003-2006….).

Dacă acest aspect  este neglijat,  apare fenomenul ridicării bruşte a preţurilor  la respectivele

maşini agricole de către  diverşi intermediari şi firme şi nu se va mai obţine eficienţa scontată prin

subvenţii (fermierii nu vor putea plăti preţurile cerute de dileri).



M4 Activitati agroturistice

a) Cultură montană

• Pentru o ţară ca România, cu  cel mai mare masiv montan din Europa cuprins în graniţele

unei  singure  ţări,  74.000km²,  cu  mari  rezerve  de  biodiversitate  şi  totodată  cu  mari  tradiţii  agro-

economice şi culturale, în special în ruralul montan - cu peste 3.500 sate, la care se adaugă numeroase

cătune, nevoia existenţei unei solide culturi montane este un imperativ.

Perioada post-belică (din cauze politice care urmăreau slăbirea proprietăţii private în agricultură)

a  limitat  drastic  cunoaşterea  ansamblului  de  fenomene  specifice,  în  mod  special  cele  privind

specificitatea  agro-zootehniei,  „motor”  al  ruralului  montan,  tradiţiile  şi  aspiraţiile  celor  aproape  3

milioane de locuitori stabili, cu adânci rădăcini istorice (au făcut excepţii domeniile silvic, geologic,

hidrologic, etno-cultural).

Eforturile recuperative de după 1990 au fost mult insuficiente. 

• Reflectarea muntelui la majoritatea populaţiei urbane, care este şi principala „consumatoare

de  munte” (apă,  energie,  turism-sănătate,  produse  agroalimentare  de  înaltă  calitate,  valori  culturale

etnofolclorice,  intelectuale  şi  înalte  valori  spirituale,  raţiuni  strategice majore)  este,  prin  schimbul de

generaţii,  limitată  astăzi la  turism,  peisagii,  folclor.  Sunt  foarte  slab  înţelese  şi  susţinute valorile

existenţiale  şi  de  producţie,  specifice,  marile  dificultăţi de  viaţă  întâmpinate  de  locuitorii

tradiţionali ai Carpaţilor României.

•  O  stare  cu  mari  riscuri,  se  regăseşte  în  domeniul  agriculturii,  unde  dominaţia  marii

agriculturi este foarte puternică (70% din total) cu  lacune majore de cunoaştere şi interpretare la

factorii  decizionali  şi  la  corpul  tehnic,  performant  pentru  marea  agricultură,  dar  deficitar faţă  de

specificitatea agro-rurală de tip montan.

Această  situaţie  se  regăseşte  şi  la  diferite  nivele  politice,  astfel  că  se  explică,  în  parte,

insuficienta  sau chiar  absenţa unei  atitudini  ferme şi  durabile  care să  instituie  o politică montană

durabilă într-o ţară cu foarte mult munte, cu influenţă considerabilă asupra întregii societăţi. Există o

mare problemă de bună guvernanţă pentru zona montană.

Trăind cu această realitate, generaţiile de astăzi au şi posibilitate şi îndatorirea precum şi mari

interese,  să recupereze această stare de înapoiere istorică şi să  depună eforturile necesare pentru

conştientizarea şi sensibilizarea continuă a societăţii extra montane dar şi a celei montane, asupra

valorii considerabile reprezentată de populaţia rurală montană, aflată în armonie multiseculară cu

mediul montan şi nevoii şi  importanţei economico-sociale şi culturale pentru asigurarea  perenităţii

prezenţei utile a acestei mari categorii sociale (cca. 15%).

Ţările  cu munţi  din Uniunea Europeană oferă  numeroase exemple de urmat,  acestea făcând

mari eforturi în timp, nestingherite de aberaţii politice, pentru a se asigura de prezenţa şi continuitatea



durabilă, în special a agricultorilor montani, de ocuparea munţilor cu gospodării şi asigurarea astfel a

condiţiei de „munţi-vii”  (Franţa, Germania, Italia, Elveţia, Norvegia, Austria, Spania, Portugalia, sau

Slovenia şi Polonia, ş.a.).

La nivel mondial, prin Organizaţia Naţiunilor Unite (Agenda 21-Munţii) s-a creat Parteneriatul

Montan Internaţional, la care România a aderat, fiind al 33-lea stat membru (Merano-2003).

•  Statutul Parteneriatului Montan are ca prevedere de fond  conştientizarea şi sensibilizare

societăţii faţă de nevoile specifice ale populaţiei şi mediului montan şi oportunităţile pe care munţii

le pot oferi.

În acest context mondial îşi desfăşoară activitatea şi Forumul Montan din România, ca organizaţie

neguvernamentală reprezentativă, membră în Parteneriatul Montan, cu drepturi depline, care colaborează

constructiv cu Guvernul, în favoarea populaţiei şi mediului montan şi în folosul întregii societăţi.

Eforturile pentru sporirea gradului de cunoaştere şi înţelegere a realităţilor specifice zonelor de

munte,  în  esenţă  pentru  ameliorarea  şi  crearea  unei  „culturi  montane”  în  România  -  constituie  un

obiectiv de progres, prin care ţara noastră se poate apropia benefic, cu bogatele valori ale munţilor, de

nivelul de dezvoltare al ţărilor europene, cu mari tradiţii.

•  Un rol semnificativ pentru conservarea fondului cultural montan şi dezvoltarea rurală îl

deţine evoluţia turismului, în special a turismului rural şi a agroturismului montan.Prin bogatele

tradiţii culturale ce le deţin, munţii sunt „ambasadori” excelenţi ai României în lume.

b) TURISMUL RURAL şi AGROTURISMUL MONTAN

Un sector important de activitate îl reprezintă dezvoltarea turismului rural şi agroturismului, ca

factori în măsură să contribuie semnificativ la formarea unei „culturi montane”. Turismul naţional lărgeşte

considerabil contactele sociale - principalii „consumatori” de turism fiind locuitorii oraşelor. Iniţiativele

„de  pionierat”  ale  Comisiei  Zonei  Montane  din  România,  încă  din  1990,  preluate  ulterior  de

CEFIDEC Vatra Dornei şi Agenţia Naţională a Zonei Montane, sprijinul efectiv, crearea  primelor

„staţii-pilot”,  organizarea  de  cursuri  de  formare  pentru  tinerii  agricultori şi  de  administratori

pensiuni - au  condus la realizări importante, astfel că în 2012 există cca. 7000 pensiuni montane de

diverse forme şi fenomenul are câmp larg de extindere. Turismul rural şi agroturismul montan aud adus

elemente  dintre  cele  mai  importante  -  în  zonele  şi  familiile  dintre  cele  mai  izolate:  igienă în  case,

dezvoltare agro-economică (ex. păstrăvării, mărirea numărului animalelor mici, grădinilor de legume şi

zarzavaturi, animalelor de agrement; de asemenea dezvoltarea artei culinare, a simţului estetic, a ideii de

alimentaţie sănătoasă, ecologică). În plus a apărut nevoia presantă de ameliorare a infrastructurilor (căi

de  acces,  apă,  ş.a.)  şi  a  mijloacelor  de  comunicaţie  şi  transporturi,  realizându-se  progrese  notabile.

Apariţia  telefoniei mobile  şi dezvoltarea treptată a TIC au constituit o „revoluţie”, care a sporit radical

posibilitatea de comunicare, inclusiv pentru ciobani şi baci - în perioada de păstorit. Faptul că turismul

rural  şi  agroturismul montan  au creat  noi locuri  de muncă şi  au  adus  un plus  de venit  în familii



constituie un  efect pozitiv, cu influenţă asupra determinării unor tineri pentru continuitate şi atenuarea

tendinţelor de abandon agricol şi migrare. Un pas mare a României spre civilizaţi modernă europeană.

• O amplă activitate de revigorare şi conservare a tradiţiilor culturale şi pastorale şi un amplu

fenomen de „socializare” au  apărut,  ca  noutate  în  munţii  României,  prin  turimul  intern,  ca  şi  prin

turismul internaţional, care evoluează pozitiv, dependent totuşi de starea generală a economiei.

În acest mod, prin turism se deschide şi o cale pentru cunoaşterea elementelor de specificitate

ale economiei şi vieţii la munte, de către extra-montani.

c) IDENTITATEA CULTURALĂ A COMUNITĂŢILOR MONTANE

Păstrarea  identităţii  culturale  reprezintă  un  obiectiv  durabil,  intens  susţinut  la  nivelul  Uniunii

Europene.  Munţii  României  au venit  în  UE cu valori  culturale  şi  spirituale  de  mare amploare ,

îmbogăţind semnificativ patrimoniul cultural european (în parte afectat de efectele modernizărilor

excesive).

Prin cultură, munţii României se află în zona de vârf a Europei.

Sprijinind  identitatea  culturală  a  comunităţilor  montane  româneşti  se  sprijină  totodată

conservarea identităţii culturale şi a altor grupuri etnice trăitoare în Carpaţii României (maghiare,

slovace, poloneze, ucrainiene, cehe, sârbe, ş.a.).

Toţi aceşti locuitori ai muntelui se confruntă cu aceleaşi greutăţi şi nevoi, ceea ce justifică o

stare de înţelegere  reciprocă şi  nevoia  de solidarizare  pentru ameliorarea vieţii  şi  a  rolului  lor

conservativ tradiţional, economic şi cultural.

M5. Transfer de cunoştiinţe 

a)Invatamantul montan

În România,  zona de munte este proporţional,  foarte mare (~32% din teritoriul naţional, cca 74 mii

km² ) şi caracterizată de un tip de agricultură, de economie şi mod de viaţă specifice, bazat pe pajişti

naturale  si  diferit în  mare  măsură  de  zonele  de  câmpie-deal (bazate  pe  culturi  agricole).  Această

specificitate şi diferenţierile ridică mari probleme şi de “bună guvernanţă”, România neavând (istoric)

un exerciţiu suficient în domeniu, fapt ce explică, în parte, multiple derapaje după 1990.

La nivelul învăţământului agricol universitar nu a existat o specializare pentru agro-economia

montană.

Pâna in 1989, la  institutele agronomice s-au predat cunoştinţe  exclusiv pentru marea agro-

zootehnie de câmpie-deal şi  aproape  nici  un fel  de cunoştinţe agro-montane,  astfel  că specialiştii

agricoli (agronomi, zootehnişti, economişti agrari) care ajungeau in numeroasele localităţi montane  nu

erau pregătiţi  profesional pentru  specificitatea  montană,  aspect  ce  a  constituit  un mare  handicap



profesional – adeseori  compromiţător in faţa producătorilor agricoli  tradiţionali.  Specialiştii  agricoli

angajaţi in comunele/zonele montane erau nevoiţi să se adapteze „din mers” la un tip de practică agro-

zootehnică si economică aproape necunoscut. Excepţie au făcut numai cei  puţini care proveneau din

gospodăriile montane. Se explică şi astfel  numeroase erori, ineficienţa, chiar  evitarea implicării şi

chiar stări de timorare. După 1990 – odată cu infiinţarea Comisiei Zonei Montane din Romania, prin

colaborări  ,  au fost create  primele secţii agro-montane la universităţile de ştiinţe agricole din Cluj–

Napoca, Iaşi, Craiova, la Universitatea Valahia –Târgovişte şi adaptări la Universitatea Lucian Blaga din

Sibiu. O facultate de Economie Montană (Spiru Haret) a luat fiinţă la Vălenii de munte (a funcţionat

numai 4 ani – nefiind acreditată).

În  2013 funcţionează  secţii  agromontane la  USAMV  –Iaşi,  Cluj,  Craiova  cu  25–30  de

studenţi/anual.  Aceste  USAMV–uri  şi–au  creat  şi  centre  de  practică  montanologică,  cu  dotările

aferente.

• Interesul pentru învăţământul agromontan universitar  a scăzut după 2008 din cauza  reducerii

dramatice a posturilor pentru specialişti ai MADR, în zonele montane (criză de locuri de muncă, deşi

necesitatea este majoră).

• Învăţământul post-universitar a fost organizat prin MADR/ANZM la Centrul de Formare şi

Inovaţii  pentru  Dezvoltare  în  Carpaţi  -  Vatra  Dornei  (1994-2010),  unde  s-au  creat  primii  experţi-

formatori pentru specificul agro-economic montan din România (şi din Sud-Est-ul Europei).

În perioada 1997-2012, la CEFIDEC Vatra Dornei (acreditare M.Ed.) au fost instruiţi/perfecţionaţi

cca. 600 specialişti ai agriculturii din zonele de munte, dar şi factori de decizie (directori) de la Direcţiile

agricole ale judeţelor cu zonă montană (28) şi chiar de la ministere (MADR, M.Ed.CT, MC). La cerere,

chiar şi primari şi preoţi din zona montană (cu module de curs adaptate). De asemenea au fost instruiţi şi

peste  100  de  tineri  fermieri  montani  din  Ucraina (Phare),  cu  urmări  practice  de  excelenţă,

demonstrându-se pe deplin şi utilitatea CEFIDEC în Sud-Est-ul Europei.

Două  module de  cursuri,  pentru  tinerii  fermieri  montani şi  administratori  pensiuni

agroturistice, au produs  cca. 4.000 absolvenţi, care în mare parte  au accesat fonduri europene prin

proiecte de dezvoltare.

• Desfiinţarea CEFIDEC, în  2010,  a  constituit  o  eroare  gravă a  conducerii  şi  birocraţiei  din

MADR, nevoia de formare/perfecţionare pentru specificul agro-economic al ruralului montan fiind reală,

foarte mare şi permanentă.

• Pentru  perioada  2014-2020,  învăţământul  universitar  agro-montan  are  justificare  deplină

pentru  continuitate şi  ameliorare calitativă.  Prin „Subprogramul tematic  pentru zona montană”,

generator de noi locuri de muncă, interesul pentru aceste calificări ar urma să sporească.

Prin Agenţia Naţională a Zonei Montane în cooperare cu USAMV-urile se va putea stimula

orientarea,  cu prioritate pentru studenţii  proveniţi din ruralul montan, care deţin „de acasă”  bogate

cunoştiinţe tradiţionale. Toate activităţile ce privesc învătământul si formarea continuă au legătură cu



MEDIUL MONTAN (educaţie permanentă, bune practici, armonizarea relaţiei OM-MEDIU, ş.a.).

b)Formarea profesionala 

• Marea  zonă  montană  a  României  nu a  fost  echipată,  niciodată,  cu  şcoli  profesionale  de

agricultură montană (ca în Austria, Elveţia, Italia, Franţa, ş.a.).

Până în 1989 - s-au  refuzat astfel de şcoli din  cauze politice, pentru  a nu se întări/dezvolta

proprietatea privată agricolă.

•  După  1990 -  prin  Comisia  Zonei  Montane  s-au  luat  primele  iniţiative  în  acest  scop,  în

colaborare  fertilă  cu  Ministerul  Învăţământului şi  s-au  creat  primele  şcoli/licee  cu  profil

agromontan. Trecerea învăţământului agricol  exclusiv la Ministerul Învăţământului a oprit acest curs.

Câteva şcoli au „rezistat”, tot mai slăbite.

Astfel, deşi sunt condiţii politice favorabile, formele de învătământ specifc, nu au putut evolua

(deficienţă istorică pentru România).

•  În 2005,  prin  iniţiativa FMR şi Comisiei UNESCO,  Ministerul Educaţiei şi Cercetării a

agreat un  Proiect  pentru crearea primelor şcoli  profesionale  de agricultură montană din  istoria

României,  sub  directa  coordonare  a  Centrului  Naţional  pentru  Învăţământ  Tehnic-Profesional

Preuniversitar.

S-a  format  un  parteneriat  lucrativ şi  cu  MADR/ANZM  la  care  a  aderat  şi  Ministerul

Educaţiei-Viena/Austria.  Perioada  de  pregătire  a  durat  2  ani,  cu  aportul  CEFIDEC şi  AGROM-

Mureş, cu multiple acţiuni specifice şi rezultate bune, în condiţii de entuziasm creativ.

• Acest tip de  învăţământ profesional reprezintă  o necesitate absolută, fără de care  nu poate

exista progres în zona montană şi nu se poate discuta despre competitivitate în UE.

Diferit,  în  toate  ţările  cu  munţi  -  dezvoltate  -  acest  tip  de  educaţie  există  de  mult  timp,

producând deja 3-4 generaţii de absolvenţi calificaţi.

În România, în zonele de  câmpie-deal, până în 1990 au existat numeroase astfel de şcoli/licee

agricole, care au indus competenţe practice agricol la câteva generaţii de tineri, cu efecte şi în 2012.

Diferit - în zona montană nu a existat NIMIC, cu excepţia experienţei „tradiţionale”, valoroasă,

dar limitată şi afectată.

În 2008 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat finanţarea creării a 9 şcoli profesionale de

agricultură montană cu un buget de cca.  35 milioane euro. S-au efectuat lucrările şi  s-au construit

primele temelii şi chiar P1 la 7 şcoli profesionale de agricultură montană de la: Vânători (Neamţ);

Albac (Alba); Prejmer (Braşov); Cristian (Sibiu); Vălenii de Munte (Prahova); Dorna Candreni

(Suceava); Geoagiu (Hunedoara).

În 2009: La începutul anului Guvernul a decis  abandonarea proiectului, sub justificarea crizei



economice. Afost o eroare fundamentală, deoarece:

- s-a condamnat astfel zona montană la subdezvoltare (cu mărirea decalajului faţă de ţările cu

munţi din UE);

- nu se poate atinge obiectivul „competivităţii”, cerinţă a UE, între agricultorii montani români,

neşcolarizaţi agricol şi ceilalţi din ţările cu munţi membre ale UE, beneficiari ai unei ample educaţii

profesionale specifice, profund indusă la nivelul fermelor montane (bunici şi părinţi, deja absolvenţi a

unor astfel de şcoli).

•Crearea  şcolilor  profesionale  de  agricultură  montană  constituie  un  factor  esenţial  de

dezvoltare, care corespunde etapei de dezvoltare din munţii României.

Proiectul „îngheţat” se află în păstrarea CNITPP/M.Ed.

Inevitabil,  efectele sistemului de educaţie, prin  gimnazii şi  şcolile profesionale, preconizate, se

vor putea resimţi începând cu 2018 şi tot mai intens după 2020.

Începând încă cu 2014, se impune un sistem de organizare a instruirii pentru agricultorii montani,

încă activi,  tineri fermieri  (până în 40 ani), dar şi pentru cei ce  depăşesc această vârstă (care astăzi

reprezintă  eşalonul  activ  agricol  montan  şi  sunt  unicii  depozitari  ai   cunoştiinţelor tradiţionale,  de

importanţă majoră - iar în cea mai mare parte sunt şi proprietarii actuali ai fermelor montane.

Plecând de la această  realitate,  organizarea intruirii  acestor va trebui făcută prin ceea ce este

astăzi  posibil.  Un  Program special  pentru formarea tinerilor fermieri  montani va  fi  necesar  de

prevăzut  în  cadrul  Subprogramului  tematic  montan,  implementarea  şi  gestiunea  revenind

ANZM/CEFIDEC.

Ca furnizori ai acestui tip de formare profesională pot fi avute în vedere entităţi cu capacitate de

formare specifică, cum sunt:

•  Centrul  de  Formare  şi  Inovaţii  pentru  Dezvoltare  în  Carpaţi  CEFIDEC  -  Vatra  Dornei

(experienţă: cca. 4000 absolvenţi/1995-2010).

• Federaţia Agricultorilor de Munte - Dorna (experienţă: cca. 1000 absolvenţi 1996-2012).

•  Alte Federaţii  ale  Agricultorilor de Munte -  pe măsura creării  şi  consolidării  acestora (după

2017).

• Liceele cu experienţă agricolă, din zona montană.

• AGROM-Mureş (atestată pentru formare şi pentru specificul montan. Experienţă cca. 10 ani).

• Reţeaua nouă de „agenţii judeţene ale zonei montane” (preconizate după un stagiu de instruire

a specialiştilor la CEFIDEC).

• Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie - Cristian, Sibiu.

• USAMV : Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova (care deţin secţii agromontane), cu centrele de practică

montanologică (Şarul Dornei, Ghelari, Rânca).

• Universitatea „Vasile Blaga” - Sibiu.



• Universitatea „Valahia” Târgovişte (a deţinut secţie agromontană).

• Direcţiile agricole judeţene (selectiv; cursuri de formare pentru specialişti la CEFIDEC Vatra-

Dornei,  cum  au fost  în  perioada  1997-2008).  Sunt  recomandate  cursuri  scurte,  limitate  la  obiectul

proiectului propriu de dezvoltare (fermieri).

• Condiţie de asigurare din partea fermierilor montani: absolvirea cursului să reprezinte o condiţie

obligatorie pentru accesarea de fonduri (subvenţii, credite) pentru proiectului propriu de dezvoltare

pentru fermieri..

Cursurile se cer organizate cât mai aproape de domiciliile fermierilor (recomandabil la nivel de

bazine/bioarii tradiţionale/intercomunale). Se pot organiza şi cursuri la comune, prin deplasarea experţilor

(o bună experienţă a CEFIDEC).

În acest mod se pot reduce considerabil  costurile formării, fermierii nesolicitând cazare, masă,

transport, putându-se deplasa de la domiciliu, cu mijloace de transport în comun sau proprii (importante

economii  bugetare.  Efortul  statului se  limitează la  asigurarea  specialiştilor-formatori şi  a  unor

locaţii pentru  predarea cursurilor).  La nivelul  comunelor,  se  poate  colabora cu şcolile  şi  consiliile

locale, pentru asigurarea locaţiilor, în vederea predării cursurilor.

• Alte mijloace pentru răspândirea de cunoştiinţe specifice - agro-zoo-economice montane în

mediul rural montan:

- Prevederi de fonduri în Programul de formare şi transfer de cunoştiinţe pentru zona montană - a

unor publicaţii şi tipărituri specifice.

Un ziar „Viaţa Munţilor”, cu apariţie lunară (cum a mai existat în cadrul CZMR 1990-1993).

Broşuri tematice în tiraje de masă.

Calendare anuale, cu sfaturi practice pentru fermieri.

• Este de înţeles că un astfel de Program urmează să fie detaliat, în cadrul Agenţiei Naţionale a

Zonei Montane.

c) Cercetarea montanologica si inovarea

• Cercetarea montanologică a reprezentat o noutate şi un PIONIERAT pentru România. Cu toate

dificultăţile  întâmpinate  în  general  de cercetarea ştiinţifică,  după 1990, în  noul  domeniu -  cercetarea

montanologică - s-au înregistrat unele progrese vizibile.

Prin  INSTITUTUL de MONTANOLOGIE - Cristian, Sibiu, creat de Ministerul Agriculturii -

CZMR, în  1991, în cadrul  ASAS (transformat în  ICD pentru Montanologie),  s-au întreprins  primele

iniţiative şi  s-au  finalizat  primele cercetări,  mai  ales  în  domeniile  agro-zoo-alimentare,  agroturism,

economie  rurală  montană;  ICDM-Sibiu  a  accesat  programe  de  cercetare,  finalizate  prin  lucrări

ştiinţifice publicate şi unele  rezultate de ordin practic, cu implicaţii şi în acţiuni de  transmitere a

cunoştiinţelor ştiinţifice spre principalii utlizatori - producătorii agricoli montani.



• Cercetări de luat în considerare au fost întreprinse şi prin ICD Pajişti, Braşov.

• Activităţi de cercetare s-au desfăşurat şi în cadrul Academiei Române, în special la Institutul

Naţional  de  Cercetări  Economice/INCE,  prin  Centrul  de  Economie  Montană şi  prin  Centrul  de

Cercetări şi Studii de Biodiversitate Agro-Silvică.

•  Universităţile  de  Ştiinţe  Agricole  şi  Medicină  Veterinară  din  Cluj-Napoca,  Iaşi,  Craiova,

Timişoara şi Bucureşti, dar şi la Universităţile „Lucian Blaga” din Sibiu, „Gheorghe Asachi” din Iaşi,

„Valahia”  din  Târgovişte,  „Transilvania”  din  Braşov,  ş.a.,  au  fost  întreprinse  activităţi  de  cercetare

montanologică,  finalizate atât prin  lucrări de diplome, cât mai ales prin  teze de doctorat, cu  teme

montane.

•  Este  de  avut  în  vedere  faptul  că  până  în  1989,  în  special  în  domeniul  agro-zootehniei  şi

economiei agricole montane - în zona montană necooperativizată, cercetările au fost insignifiante.

În acest context,  nevoia de cercetare montanologică, de asigurare a  bazelor ştiinţifice pentru

punerea în valoare a resurselor existente în munţi, în soluţii durabile (agroalimentare, energetice, mediu,

turism şi  agroturism,  IMM-uri,  ş.a.)  în  pas  cu  Uniunea  Europeană  şi  nivelul  internaţional  -  este  în

creştere.

Din  aceste  considerente,  prin  POSCCE/2013-2015  se  derulează  un  proiect  pentru  asigurarea

infrastructurii de cercetare a Centrului de Economie Montană/INCE/Academia Română, prin care

se va contribui, semnificativ la sporirea echipării Carpaţilor României cu cercetare montanologică -

aspect cu semnificaţie şi pentru Sud-Est-ul Europei (Proiectul SEE-more).

Devine necesar şi util ca în cadrul Subprogramului tematic pentru zona montană să se prevadă şi

fonduri pentru alimentarea nevoilor dezvoltării cercetărilor montanologice în România. O Reţea de

Cercetare Montanologică, cu angrenarea universităţilor interesate, este avută în vedere.

Este important  faptul  că  cercetarea montanologică românească devine şi  un însemnat  izvor

pentru INOVARE,  aspect ce reprezintă  o cerinţă prioritară la Comisia Europeană, pentru 2014-

2020.

Vor  deveni  necesare  Studii  şi  Cercetări -  de  factură  punctuală  sau  pluridisciplinară

(agrozootehnice, agroalimentare, energie, mediu, agro-forestiere, economice, demografice, etno-culturale)

- secvenţiale sau prin abordare holistică - pentru o valorificare durabilă a resurselor clasice şi a unor

noi resurse,  existente  în  zonele de munte,  la  nivel  de  masivi  montani,  pe  bioarii  tradiţionale sau

microzone specifice.

Prin  aportul  cercetării  montanologice  se  va  putea  asigura  un  suport  ştiinţific solid  pentru

acţiunile programatice viitoare ale MADR şi altor instituţii direct interesate. 

Un  exemplu  concret:  Proiectul  POSCCE-A2:  „Dezvoltarea  infrastructurii  de  cercetare  a

Institutului  Naţional  de Cercetări  Economice „Costin C. Kiriţescu”, prin crearea şi  dezvoltarea

unui Centru de Economie Montană, CE-MONT”.



1.5. Identitatea mediului montan

Problemele de Mediu în zonele de munte sunt complexe şi de mare importanţă. Păstrarea curată şi în

echilibru agro-forestier a zonelor montane constituie un obiectiv major şi durabil mondial, european,

naţional.

Rolul  vegetaţiei  montane forestiere,  dar  şi  erbacee  în  absorbţia  de  carbon  şi  în  contextul

schimbărilor climatice, ca şi în motivarea biodiversităţii speciilor vegetale şi animale este deosebit de

important şi totodată durabil.

Carpaţii României reprezintă un mare masiv montan european, încă bine împădurit (~69% grad

de împădurire) şi cu o suprafaţă importantă de pajişti, păşuni şi fâneţe naturale poliflorale, cu valoare

furajeră ridicată şi totodată cu un grad înalt de biodiversitate funcţională (de primă utilitate socială),

cca. 2,5 mil. ha. 

Totodată, în munţii României se regăsesc şi alte numeroase specii de plante mai rare sau chiar

specii pe cale de dispariţie, cea mai mare suprafaţă de păduri virgine şi cel mai mare număr de carnivore

mari (urşi, lupi, râşi) din Uniunea Europeană.

Agresiunile  principale  asupra  mediului  montan  s-au  produs  mai  ales  prin  tăierea  masivă  a

pădurilor  după  1990  (proces  care  continuă  şi  în  2013)  şi  prin  degradarea  ce  se  înregistrează  în

structura florală a pajiştilor naturale, consecinţă directă a scăderii drastice a numărului animalelor

domestice  erbivore:  bovine,  ovine,  caprine,  bubaline  -  după  1990  -  şi  implicit  a  volumului

îngrăşămintelor organice (factor esenţial pentru menţinerea şi conservarea florei furajere a pajiştilor

naturale - de neînlocuit).

• Obţinerea unei bogate flore naturale cu valoare furajeră a reprezentat un proces multisecular

de  eforturi  umane pentru  creşterea  animalelor  rumegătoare  şi  asigurarea  astfel  a  îngrăşămintelor

organice, proces determinat de condiţiile lipsei de alternativă pentru asigurarea hranei umane.

În  perioada  regimului  comunist,  prin  obligativitatea  creşterii  animalelor  de  către  cele  cca.

950.000 gospodării individuale, la care s-au adăugat animalele de la IAS-uri şi CAP-uri - marea bogăţie

a Carpaţilor, flora naturală furajeră, a fost totuşi conservată şi chiar ameliorată. Unele încercări de

chimizare, prin azotat de amoniu, nu au avut nici amploare şi nici rezultatele scontate (generând afectarea

structurii  florale  valoroase  prin  supraacidifierea solurilor  montane  natural  acide  şi  forţând creşterea

vegetaţiei, cu riscul epuizării stratului subţire de sol fertil).

Radical  diferit,  după  1990,  prin  dispariţia animalelor  de  la  CAP-uri  şi  IAS-uri  şi  prin

descurajarea creşterii animalelor în cadrul gospodăriilor montane, cu reduceri drastice de efective (50-

70% şi chiar mai mult)  a scăzut considerabil  volumul îngrăşămintelor organice,  factor esenţial  în

agricultura  de  tip  montan.  Prin  consecinţă,  este  grav  afectată  structura  florală  valoroasă şi  s-a

declanşat un proces natural invers, de resălbăticire a florei naturale cu înaltă valoare furajeră (creată de

OM împreună cu OVINELE şi BOVINELE în secole de eforturi neîntrerupte). Cercetările ştiinţifice ce



s-au efectuat, ca de altfel şi ceea ce se observă cu uşurinţă deja, au demonstrat faptul că sunt suficienţi 8-

10 ani de neasigurare a îngrăşămintelor organice, pentru ca o păşune sau o fâneaţă să se degradeze şi

să fie invadate de plante lipsite de valoare furajeră (ex.: speciile de „nardus”, „sfargum”, „feriga”, ş.a.).

Alarmant devine faptul că în condiţiile actuale ale sec. XXI, când există numeroase alternative

pentru noile generaţii provenite din gospodăriile montane, devine extrem de costisitor sau imposibil

practic, ca aceste pajişti naturale valoroase să mai poată fi refăcute.

De aici  imperativul  urgenţei   de intervenţie  prin  politici  speciale  ale  MADR,  de sprijinire

intensă  a  fermelor  montane pentru  sporirea  cât  mai  rapidă a  efectivelor  de rumegătoare şi  a

instituirii unui  obiectiv prioritar: sporirea  volumului îngrăşămintelor naturale, crearea condiţiilor

pntru ameliorarea calităţii acestora şi utilizării întregii resurse (inclusiv purinul de grajd, actualmente

irosit), în modalităţi (tehnologii) de utilizare stabilite ştiinţific. Transmiterea cunoştiinţelor necesare pe

toate căile (cursuri de formare, gimnazii, şcolile profesionale preconizate, tipăriturile, emisiuni radio şi

TV, alte mijloace).

• Asigurarea îngrăşămintelor organice este astfel  dependentă de factorul „OM” (crescătorul de

animale) din ferme montane stabile.

• Asigurarea îngrăşămintelor organice este astfel  dependentă de factorul „OM” (crescătorul de

animale) din ferme montane stabile.

De cea mai mare importanţă  este aspectul că prin calitatea şi naturalitatea florei furajere a

pajiştilor  montane,  prin  polimorfismul acesteia  (multivitamine,  multi-săruri  minerale,  uleiuri  eterice,

factori  de  protecţie  din  plantele  medicinale  ce  fac  parte  din  flora  furajeră,  ş.a.)  se  obţine  o  calitate

superioară biologică,  a  produselor agroalimentare,  în special laptele şi carnea.  Condiţiile generale,

foarte bune, de mediu montan (aer curat, ape curate şi absenţa chimizării, la care se adaugă sistemele

extensive de creştere a animalelor (în mişcare, cu eliminarea toxinelor prin transpiraţie), toate aceste

componente răspund pe de o parte condiţiilor ecologice, dar în plus şi unei calităţi biologice superioare,

în special proteice, cu garanţii maxime pentru sănătatea consumatorilor.

• Similar pădurilor şi covorul erbaceu al fâneţelor şi păşunilor naturale au un rol însemnat în

absorbţia de carbon,  fixarea solurilor şi  prevenirea catastrofelor naturale (inundaţiile).  În zonele

montane din ţările dezvoltate ale UE, utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a unor pesticide s-a practicat

mult timp (dar concomitent s-a folosit întreaga resursă de îngrăşăminte organice). Reorientarea actuală, a

inclus norma „conversiei”, practică prin care se acordă subvenţii cu scopul renunţării la chimizare, un

număr de ani, consecutivi.

Este un avantaj pentru munţii României, care nesuportând semnificativ sau deloc procesul de

chimizare, oferă cele mai înalte garanţii de calitate şi sănătate pentru consumatori, din start.

Din  aceste  raţionamente,  modul  de  producţie,  de  volum,  din  zonele  de  câmpie-deal,  ca  şi

tendinţele  susţinute  de  procesul  globalizării,  nu pot  fi  comparabile  cu MUNTELE,  care  nu poate

concura decât prin calitate, sprijinită şi prin compensări ce rezultă din „dreptul la diferenţă” (aspect



de importanţă determinantă, care trebuie înţeles şi însuşit ca practică curentă, legiferată şi în România, ca

stat membru al UE).

•Criza  economică  mondială,  deja  prezentă,  ca  şi  evoluţia  demografică intensivă,  va  adânci,

inevitabil, criza alimentară în sec. XXI.

Pe acest fond, alăturat cu efectele previzibile ale  schimbărilor climatice, rolul munţilor nu mai

poate  fi  considerat,  ca  până  acum,  cu  prioritizarea  excesivă  a  sectorului  forestier.  Creşte  în

importanţă rolul munţilor de a produce HRANĂ pentru OAMENI. Posibil şi ca spaţiu de habitat „de

rezervă”  pentru  populaţia  ce  ar  putea  suferi  efecte  severe  ale  schimbărilor  climatice  (ex.:  inundarea

zonelor costiere, prin topirea gheţarilor, creşterea nivelului apelor marine).

În această  evoluţie  şi  pentru Carpaţii  României  se  impun:  o  reorientare spre asigurarea unui

echilibru stabil  agro-forestier (grav  dezechilibrat  în  defavoarea  economiei  agrozootehnice  montane,

după 1990) asigurându-se la nivel politic şi administrativ un efort special pentru redresarea economiei

agroalimentare-montane, în ansamblu, până la limita pe care mediul montan o poate suporta, fără a fi

afectat (atingerea limitei capacităţii de furajare, încărcătura „normală” cu animale a păşunilor şi fâneţelor,

ş.a.).

Pentru îndeplinirea acestor obiective majore şi durabile, necesitatea unui  cadru instituţional şi

legislativ, specializat şi a unui Subprogram tematic pentru zona montană, sunt necesităţi logice.

• Alte câteva propuneri privind mediul montan:

- măsuri speciale (pachet) pentru protejarea fâneţelor (cea mai mare încărcătură de biodiversitate)

şi ameliorarea păşunilor montane.

- acceptarea cositului mecanic (cositori mici), în cadrul măsurilor de agro-mediu (pachet 2).

-  renunţarea la data de  1 iulie pentru  cosit  (inutil, ineficient, nejustificat în condiţiile climatice

din munţii României, netradiţional, mai ales în zonele reci, cu vegetaţie tardivă).

- măsuri eficiente pentru asigurarea valoroasei activităţi ale micilor fermieri montani, cu rol

multiplu sub  aspect  economic,  social şi  cultural şi  de  protejarea  mediului,  prin  menţinerea

biodiversităţii utile, de neînlocuit.

-  sprijinirea  intensă a  refacerii  efectivelor  de  animale  rumegătoare  (bovine/ovine,  caprine,

bubaline) şi utilizării întregii resurse de îngrăşăminte organice, cu evitarea chimizării.

• Politicile şi subvenţiile trebuie adaptate condiţiilor locale, existând importante diferenţieri

şi şanse economice inegale (zone foarte reci, numai cu iarbă, fără cereale şi fructe; zone care au

condiţii geo-climatice pentru unele cereale, fructe şi legume; zone cu grad ridicat  de izolare faţă de

centrele  comerciale  importante,  ş.a.).  Acest  aspect  important  poate  fi  avut  în  vedere  în  cadrul

viitoarelor regiuni,  prin politici locale adaptate (ex.:  în Italia şi Elveţia, ş.a.,  regiunile,  respectiv

cantoanele, au dreptul de a elabora şi aplica legi proprii, adaptate specificităţii locale, aspect ce ar

trebui avut în vedere odată cu organizare regiunilor, în România).



Biodiversitatea mediului montan

Graminee furajere

Denumirea științifică a speciei
Denumirea populară a speciei I.C.

Dactylis glomerata  Golomăț 5
Festuca pratensis  Păiuș de livezi 5
Lolium multiflorum  Raigras aristat 5
Lolium perenne  Raigras peren, zâzanie 5
Phleum pratense  Timoftica, timotei 5
Alopecurus pratensis  Coada vulpii 4
Arrhenatherum elatius  Ovăscior 4
Bromus inermis  Obsiga 4
Festuca arundinacea  Păiuș înalt 4
Poa silvicola 4
Trisetum flavescens  Ovăscior argintiu 4
Agropyron cristatum ssp. pectinatum  Pir crestat 3
Agrostis capillaris  (Agrostis tenuis) Iarba vântului 3
Agrostis gigantea (Iarba mare) 3
Agrostis stolonifera  Iarba câmpului 3
Beckmannia cruciformis  3
Cynosurus cristatus  Pieptănariță 3
Dactylis polygama 3
Festuca carpatica  3
Festuca heterophylla  3
Festuca rubra  Păiuș roșu 3
Poa alpina  3
Poa chaixii  3
Poa palustris  3
Poa pratensis ssp. angustifolia  Firuța 3
Poa trivialis  3
Puccinellia distans  3
Typhoides arundinacea  3
Agropyron intermedium  2
Agropyron repens  2
Agrostis canina  2
Alopecurus ventricosus  2
Avenula pratense  2
Bromus erectus  2
Holcus lanatus  2
Phleum alpinum  2
Phleum montanum  2
Phleum phleoides  2
Poa annua  2
Poa bulbosa  2



Poa compressa  2
Poa nemoralis  2

Leguminoase furajere

Denumirea științifică a speciei
Denumirea populară a speciei I.C.

Lathyrus pratensis  4
Lotus corniculatus  4
 Medicago falcata  4
Medicago lupulina  4
Medicago sativa  4
Onobrychis viciifolia  4
Trifolium hybridum  4
Trifolium pratense  4
Trifolium repens  4
Trifolium resupinatum  4
Lotus tenuis   3
Medicago minima  3
Trifolium fragiferum  3
Trifolium ochroleucon  3
Trifolium pannonicum  3
Trifolium patens  3
Vicia angustifolia  3
Vicia cracca  3
Vicia grandiflora  3
Vicia hirsuta  3
Vicia sepium  3
Vicia tetrasperma  3
Anthyllis vulneraria  2
Lotus angustissimus 2
Lotus uliginosus 2
Melilotus alba  2
Melilotus officinalis  2
Onobrychis arenaria  2
Onobrychis montana  2
Tetragonolobus maritimus  2
Tetragonolobus siliquosus 2
Trifolium alpestre  2
Trifolium arvense   2
Trifolium aureum  2
Trifolium campestre  2
Trifolium dubium  2
Trifolium medium  2
Trifolium montanum  2
Trifolium rubens  2



Trifolium spadiceum  2
Trigonella caeruela  2
Trigonella procumbens  2

Plante furajere din alte familii botanice

Denumirea speciei
I.C.

Ligusticum mutellina 3
Achillea collina 2
Achillea millefolium 2
Achillea pannonica 2
Achillea setacea 2
Alchemilla glaucescens 2
Alchemilla mollis 2
Alchemilla vulgaris 2
Carum carvi 2
Cirsium oleraceum 2
Convolvulus arvensis 2
Daucus carota ssp. carota 2
Plantago lanceolata 2
Plantago major 2
Plantago media 2
Sanguisorba minor 2
Sanguisorba officinalis 2
Taraxacum bessarabicum 2
Taraxacum erythrospermum 2
Taraxacum officinale 2

  

Plante care au efecte asupra calității producțiilor animaliere 

- Plantele  din  familiile  Compozitae,  Rosaceae,   Plantaginaceae  –  conțin  fenoli  și
terpenoide care dau miros, aromă și gust 

- Festuca rubra, Agrostis  capillaris – brânză mai slabă, aromă de fructe 

- Agrostis vulgaris, Nardus stricta – brânză mai moale și păstoasă, aromă și gust mai
pronunțat (mai sărată, mai amară), miros acru 

- Plantele din familia Ranunculaceae – crește plasmina din lapte (  o enzină ) care
influențează  maturarea și în final aroma brânzei

- Asperula odorota; Galium verum, Cichorum intybus,  Geranium molle,    Achillea
millefolium – specii bogate în terpene

- Bromus  inermis,  Phalaris  arundinacea  au  cu  50% mai  multe  carotenoide  decât
Agropyron repens

- Trifolium pratense  conține cu 25 % mai multe carotenoide decât Dactylis glomerata



și Lolium perenne 

IC (indici de calitate furajeră) : 5 = excelentă ; 4 = foarte bună ; 3 = bună ;
2 = mijlocie ; 1 = slabă ; 0 = fără valoare



2. Program tematic tineri agricultorii: 0,927 mild euro:

Cap.1. Necesitatea programului tematic Tineri agricultori

1.1. Analiza SWOT la nivel general

S. PUNCTE TARI:

1. Numărul mare de tineri foști emigranți cu origini rurale reintorsi in tara sau pe cale de intoarcere;

2. Demografia mai ridicată decât în mediul urban;

3. Interesul crescut al universitatilor de profil de pozitionare segmentul de formare profesionala;

4. Dinamica sectorului de cercetare – dezvoltat in universitati;

5. Oferta crescanda de servicii pedagogice din ferme;

6. Oferta ascendenta de servicii sociale si ecologice in ferme;

7. Cresterea numarului de ferme ce produc energie verde in ferma;

8. Cresterea interesului publicului rural pentru activitati de formare profesionala antreprenoriala;

9. Experienta acumulata de catre beneficiarii individuali de proiecte  FEADR si LEADER;

W. PUNCTE SLABE:

1. Vârsta înaintată a țăranului român;

2. Lipsa de cunoștințe de piață a țăranului român;

3. Lipsa mijloacelor de producţie din fermele familiale;

4. Lipsa unui sistem propriu de informare in fermele familiale;

5. Lipsa unui sistem propriu de creditare si garantare;

6. Lipsa unui sistem propriu de asigurare;

7. Lipsa unui sistem de organizare agricolă;

11. Lipsa de organizare a “lanţului alimentar” ;

12. Lipsa unui sistem de comasare a pământului;

13. Lipsa reprezentării politice a ţăranilor;

14. Inexistenţa unor structuri suport pentru ferma familiala;

15. Absenta unui sistem propriu de formare profesionala agricola la nivelul federatiilor nationale de 

producatori

17. Numarul redus de absolventi din unitati de nivel mediu agricol (licee si scoli profesionale)



17. Sistem public de consultanţă neadaptat cerinţele pieţei

18. Inițiativa scazută din fermele familiale;

19. Netransmiterea unei ferme urmaşilor;

20. Comportament economicic contagios a agricultorilor din satele imbatrinite;

21. Absența sistemului de reacție la o situație injustă in fermele familiale;

22. Gândirea pe termen scurt a taranilor;

23. Individualismul in fata oportunitatilor de organizare in grupuri;

24. Practici defectuoase de management in ferma familiala;

24. Neasumarea riscului in ferma familiala;

26. Nerentabilitatea  economica a fermei țărănești;

27. Restructurarea  profilului liceelor si inchiderea liceelor cu cu profil agricol

28. Numărul mare de ferme de mici dimensiuni respectiv numar redus de ferme familiale cu marime

medie:

29. Grad scăzut de conştientizare a fermierilor privind importanţa formarii profesionale;

30. Lipsa  transferului cunostiintelor din sectorul de cercetare la nivelul agricultorilor;

31. Oferta de formare profesionala inadaptata a operatorilor privati:

32. Grad redus de calificare profesionala;

33. Numar mare de agricultori proprietari de fapt si nu de drept;

34. Numar mic de ferme intabulate (case si terenuri)

35. Evolutie demografica descrescatoare in mediul rural;

36. Fenomenul masiv de emigrare atinerilor din mediul rural;

37. Lipsa de competente profesionale specifice in raport cu mutatiile produse in mediul rural;

38. Penetrarea redusa a tehnologiilor TIC in mediul rural;

39. Neintoarcerea in mediul rural a unui procent ridicat de fosti emigranti intorsi in tara ;

40.  Politica socio-profesională în agricultură  nu a atins obiectivul restructurare si de competitivitate a

fermelor;

41.  “Deşertificarea socială” a spaţiului rural (depopulare; îmbătrânire etc...);

OPORTUNITĂŢI:

1. Distributia echilibrata a fermelor familiale la nivel national ;

2. Redefinirea statutului de “ţăran” în contextul reformei P.A.C.si recunoasterea oficiala a rolului 

acestuia in oferta de bunuri si servicii publice pentru societate;

3. Organizarea juridică a fermei ţăraneşti familiale in cadrul notiunii de agricultor activ;

4. Întabularea fermei ţărăneşti prin programe nationale de cadastru;

5. Reconsiderarea rolului femeii ca sef de exploatatie



6. Instalarea de neorurali în ferme familiale;

7. Întoarcerea emigranților români din țările europene;

8. Concentrarea resuselor pilonului 2 pe programul tineri agricultori

9.Oportunitatea  oferita  Federatiilor  Nationale  de  Producatori  de  a  dezvolta  servicii  de  formare

profesionala acreditate

10. Oportunitati de acces multiple la programe de formare profesionala pe Programele Operationale

(POS DRU; PO DCA; POS Mediu)

11. Apariția de noi tehnologii informationale (TIC)

12. Existenta departamentelor de cercetare ale universităților de științe agricole și economice  pentru

aproape toate domeniile de specializare în cercetare agricolă.

13. Creșterea cererii pe piața muncii de personal agricol specializat la nivel mediu

14. Oportunitatile de finantare pentru serviciile nonagricole

Riscuri si   AMENINŢĂRI:

1. Continuarea fenomenul de migratie si emigrare în spațiul rural;

2. Cumpărarea pământului de către străini;

3. Presiunea orașelor asupra fondului funciar limitrof;

4. Migrarea în afara zonelor rurale (orase si strainatate) a populaţiei tinere şi calificate în domeniul

agricol;

5. Tendinta descrescătoare al numărului de cercetători tineri și a centrelor de cercetare;

6. Lipsa competentei profesionale ale ofertantilor de formare profesionala pe noile provocari ale PAC:

7. Neprimenirea personalului de cercetare ASAS cu tineri cercetatori;

8. Scăderea şi îmbătrânirea populaţiei rurale  

9. Inchiderea unui numar mare de scoli in mediul rural;

1.2.Demografia si geografia lumii rurale

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 30% din populatie locuieste in mediul rural, insa doar 4-5% din

populatia ocupata este implicata in agricultura, ceea ce arata ca cea mai mare parte dintre adultii care

locuiesc in mediul rural nu isi castiga existenta lucrand pamantul. Mai mult, ponderea agriculturii in PIB-

ul UE este de doar 2%.

In Romania, 45% din populatie locuieste in mediul rural, iar din cele 9,1 milioane de persoane (T3.10) cat

reprezinta populatia ocupata, 2,5 milioane (~28%) sunt ocupate in agricultura. Dintre acestea, mai mult de



un milion reprezinta numarul lucratorilor familiali neremunerati. In acelasi timp, ponderea agriculturii in

PIB este de 7-8%.

1.3. Tendintele evolutiei varstei agricultorilor

Tabelul nr.

Distribuţia agricultorilor   (beneficiari  plați  APIA/nebeneficiari)  pe grupe de vârstă 

< 30ani 31-40ani 41-50ani 51-60ani 61-70ani > 70ani Total

Agricultori  cu plati APIA
(2010)

Nr. agricultori mii 10,2 74,7 141,3 231,8 292,6 351,4 1101,7

Suprafaţa medie 
a exploatatiei

ha 9,1 7,0 6,4 5,0 4,0 3,2 4,5

Agricultori  inafara
APIA

2.600.000 (majoritatea aflati in ultimele 3 clase de varsta)

- ponderea excesiv de mare a agricultorilor vârstnici, eligibili pentru sprijin prin plăţi directe  (peste 60 de

ani  şi, mai ales, peste 70 de ani), reprezintă  un fenomen îngrijorător pentru viitor;

- aproape 60% (644.000 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)

1.4. Tendintele scaderii populatiei agricole

În cifre absolute, în intervalul 1990-2009 populaţia rurală înregistrată în statisticile  oficiale s-a redus cu

peste  1,2 milioane  persoaneîn  special  ca  urmare  a  reducerii  efectivelor  generaţiilor  tinere  născute  în

ultimele două decenii şi a migraţiei externe, ce s-a intensificat după anul 2000. 

Structura  pe  vârste  a  populaţiei  a  înregistrat,  de  asemenea,  modificări  substanţiale.   După  1990  se

evidenţiază scăderea cu aproape un milion de persoane a populaţiei corespunzătoare cohortelor de 0-15 şi

cu aproape 400 000 a populaţiei cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani (INS,  Anuarul statistic 2009).

Deşi ponderea persoanelor vârstnice a crescut cu câteva procente în ultimele două decenii, situaţia actuală

nu este critică, existând încă un sector de vârstă medie semnificativ, reprezentat generaţiile născute în anii

'60-'80.  Pe de altă  parte,  populaţia  de peste  65 de ani  care reprezenta în 1990 doar  13% din totalul

populaţiei  rurale  a  depăşit  în  ultimii  ani  valoarea  de  18,5%  (INS-   Anuarul  statistic,  2009),  iar

perspectivele de creştere a acestui segment sunt şi mai pronunţate

Între ultimele două decenii numărul de naşteri la 1000 de locuitori rurali s -a redus cu peste 4 %o, în timp

ce numărul deceselor a crescut cu 1%o (INS,  Anuarul Statistic 2009). Comparativ cu evoluţia acestor rate

în mediul urban (tabelul 1) se constată o tendinţă spre egalizarea valorilor ratei natalităţii în cele două

medii, manifestată în special ca urmare a reducerii ratei natalităţii în rural. 



1.5. Migratia si emigratia populatiei tinere din mediul rural

In cazul migratiei interne, analiza datelor INS ararrta ca numarul tinerilor care au parasit spatiul rural

pentru a se muta la oras a depasit numarul celor in varsta care se retrag la tara, in general la varsta

pensionarii..De asemenea scaderea naturala a persoanelor din mediul rural este mult mai acesntuata in

rurala fata de urban ( 404 000 perosne fata de 7000 persoane). Cele 2 fenomene determina o scadere

drastica a populatiei in mediul rural , la acesta adaugandu-se si scaderea natalitatii la 10,4%0 in 2009

In perioada intercensitara 2002-2011, din circa 2,2 milioane de persoane plecate din tara , 48% provin din

mediul rural si 52% din mediul urban. Daca populatia activa cu domiciliul in spatiul rural este de circa 4,5

milioane , inseamna ca un sfert  sunt migrantii  ocupationali  in afara tarii.  (  Sursa: Studiu conslidarea

exploatatiei agricole 2012) 

1.6 Saracia in mediul rural

Saracia in zonele rurale. La nivelul Uniunii Europene, conform cercetărilor Eurostat, riscul de sărăcie şi

de excluziune socialăeste mult mai ridicat în zona statelor Europei de Est, comparativ cu media UE sau cu

media UE16. În România, din 2007 pânăîn anul 2011 s-a înregistrat o scădere a riscului de sărăcie şi de

excluziune socialăde la 45,9% în anul 2007 din populaţie pânăla 40,3% în anul 2011. În media U.E.

procentul se ridică până la 24,4% în 2007 şi coboarăcu un procent pânăîn 2010 (23,4).



1.7. Repartitia geografica a populatiei agricole

Un prim  nivel  al  diferenţierii  demografice  la  nivel  regional  ţine  cont  de  ponderea  diferită  pe  care

populaţia rurală o înregistrează în cele 41 de judeţe ale României. În judeţele Bistriţa-Năsăud, Călăraşi,

Dâmboviţa, Giurgiu, Neamţ, Teleorman şi Vrancea populaţia rurală se situează în jurul a 2/3 din total, în

timp  ce  în  judeţele  Braşov,  Constanţa,  Hunedoara,  Sibiu  şi  Timiş  această  categorie  de  populaţie  nu

depăşeşte 1/3 din efectiv.

Practicarea pe scară largă a aşa numitei  agriculture de subzistenţă  a repezentat, în fapt, modalitatea de

autoaaptare a segmentului cel mai sărac din populaţia rurală la  noile condiţ ii econoimce, consituind una

din principalele strategii de supravieţuire  în condiţiile date. Desi la nivel national, ponderea populatiei

ocupate in  agricultura se  invarte  in  jurul  a  28%, in  30 de judete  ponderea este  mai  mare,  iar  in  10

ponderea este mai mica,.

Media nationala este trasa insa in jos de Bucuresti si Ilfov, zone fara de care media ar creste cu cateva

puncte procentuale. In top avem judetele Teleorman si Giurgiu cu procente ce depasesc 50%, dar in 12

judete ponderea celor ocupati in agricultura depaseste 40%.

Regiunile care înregistrează numărul cel mai mare de persoane ocupate în agricultură (SUD-MUNTENIA

şi NORD-EST) au consemnat şi cele mai mari reduceri ale acestei categorii ocupaţionale în intervalul

1992-2008 (de peste 180 000 de cazuri). Aceste scăderi înregistrate, în special după anul 2000, se explică

prin deceniul de creştere economică pe care l-a înregistrat România după 1999, care pe baza creşterii

volumului investiţiilor străine, s-a concretizat în crearea unui număr mare de locuri de muncă, la care au

avut acces şi o parte a populaţiei active în agricultură.

Nici macar judetele considerate bogate, respectiv Timis, Cluj, Brasov sau Constanta nu stau foarte bine

din moment ce procentele sunt de 3-4 ori mai mari decat media europeana.

Dincolo de faptul ca 28% din populatia ocupata genereaza doar 7% din PIB, trebuie remarcat ca cea mai

mare parte a celor ocupati in agricultura nu platesc taxe, insa multi dintre ei primesc ajutoare sociale,

gradul de saracie in randul acestora fiind mult peste medie.





1.8. Populatia ocupata in sectorul nonagricol

În anul 2008, populaţia rurală ce  activa  în sectorul non-agricol  înregistra 1, 69 milioane persoane, din

care 624  de  mii persoane lucrau în  industrie, energie, apă  şi gaze,    277  de  mii persoane lucrau în

construcţii,  455 de mii în  servicii  şi 290 de mii în  sectorul bugetar.  În decursul ultimilor 14 ani, cea

mai puternică scădere a înregistrat-o populaţ ia ocupată în indu strie(180 de mii de persoane),  în timp ce

sectorul construcţiilor a înregistrat o creştere uşoară (120 de mii de peroane).

2. Sistemul de iesire /intrare in meseria de agricultor



2.1. Structura fermelor dupa varsta agricultorului

Analizând structura exploatațiilor agricole dupăvârsta deținătorului, situația din România este similarăcu

cea din Bulgaria, unde fermierii tineri (sub 35 de ani) au în proprietate doar 3,1% din totalul exploatațiilor

agricole  (în  Romănia:  4,4%), în timp ce 70% din ferme au proprietari  cu vârste  de peste 55 ani  (în

România cifra  corespunzătoare este  67%).  Situația  este  mai  bunăîn noile  state  membre mai  avansate

economic,  unde tinerii  fermieri  au  ponderi  mai  însemnate  (7,6% in  Ungaria,  12.2% în  Polonia),  iar

fermierii  vârstnici  sunt  relativ  mai  puțin  numeroși  (55%  în  Ungaria,  36%  în  Polonia)  (Fig.  1.5).

Discrepanța din structura pe vârste a populației ocupate în agriculturăcreeazăîngrijorări în toate statele

membre în ceea ce priveşte capacitatea de înlocuire, pe 

termen mediu, a forţei de muncădin acest sector. 

Conform datelor APIA aferente anului 2010 beneficiarii de plăți  directe cu vârsta de peste 60 de ani

reprezentau 58% din totalul beneficiarilor de plăți directe și lucrau aprox. 2,3 milioane de ha, din care 1,3

milioane ha în exploatații mai mici de 5 ha. Aceastăcategorie de beneficiari va depăși vârsta de pensionare

în 2014. (sursa CNP, studiul ”Consolidarea exploatatiilor agricole” 2012)

2.2. Transferul fermelor

Puncte slabe:

- procent redus de transfer de ferme de la parinti la copii;

- transfer de parcele si nu de ferme;

- transfer de fapt si nu de drept al parcelelor fermelor;

- lipsa sistem organizat de inlocuire (serviciu de inlocuire temporara; sistem de credit; sistem de asigurare;

sistem de comasare)

- lipsa sistem organizat de monitorizare a transferului fermelor;

 

3.Strategia schimbarii raportului varstelor in ferme

3.1. Formare profesionala de baza si continua

Capitalul uman prezintă importanţădeosebităpentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală şidiversificarea 

economiei  rurale  depind  de  nivelul  educaţiei,  al  cunoştinţelor  şi  calificării.  Deşi  îmbunătăţirea  şi

menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bazăeste un element important în dezvoltarea socio-

economicăa mediului rural, formarea profesionalăreprezintă„motorul”, pentru o bunădezvoltare. Educaţia

şi  formarea  sunt  esenţiale  pentru  comunităţile  rurale,  dar  în  ceea  ce  priveşte  infrastructura  şcolară

existădiscrepanţe evidente. Cele mai multe dintre şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi



material  didactic.  Infrastructura  şi  facilităţile  aferente  educaţiei  profesionale   şi  educaţiei  primare

constituie  instrumente  importante  pentru  conversia  forţei  de  muncă  agricole  în  forţă  de  muncă  non-

agricolă. 

Structurile de învăţământ profesional şi primar sunt esenţiale pentru reconversia profesionalăa lucrătorilor

agricoli,  deoarece  majoritatea  agricultorilor  au  doar  cunoştinţe  elementare  de  mecanicăsau  din  alte

domenii tehnice. Nivelul scăzut de instruire se reflectăîn calitatea forţei de muncădin mediul rural, fiind

un factor restrictiv pentru 

dezvoltarea economicădin aceastăzonă. Diversificarea activităţilor economice nu este susţinutăde lucrători

cu formare sau experienţăspecificădiverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educaţional nu a fost

adaptat cerinţelor specifice din mediul rural. Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de

grădiniţe, unităţi primare şi gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic  şi didactic.

Tehnologia IT  şi echipamentele hardware  şi softeware sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor din spaţiul rural

în timp ce echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este învechit sau lipseşte. O

problemă suplimentară o constituie dificultatea de a  atrage personal calificat în zonele rurale. 

În general, se poate spune că, în zonele rurale, educaţia este mai slabă calitativ decât în cele urbane, din

cauza problemei permanente a finanţării. 

Masuri:

-  Acreditarea  la  nivelul  federatiilor  nationale  de  agrcicultori  cu  reprezentativitate  a  unui  sistem de

formare profesionala punctuala si continua (Parteneriat cu USAMV-urile din tara);

-  Transferul  fondurilor  aferente  noi  masuri  de  Transfer  de  cunostiinte  din  noul  PNDR  la  nivelul

federatiilor nationale de agricultori cu reprezentativitate;

- Realizarea unui sistem de formare profesionala adaptat realitatilor socio econoice ecologice si tehnice

ale noi PAC;

3.2. Transfer organizat de ferme de la agricultori in varsta la cei tineri

Masuri

- Crearea unui sistem national de comasare al terenului (Ex, SAFER in Franta) care transfera cu drept de

preemtiune ferme catre tineri agricultori

- Promovarea legii statutului agricultorului (agricultor activ/agricultor pasiv) care sa permita instalarea

agricultorilor tineri cu drept de premtiune principal;

- Crearea la nivelul camerelor agricole de  servicii suport (transfer de ferme; gestiune ferme; inlocuire;

sprijin tehnic etc...);



3.3. Investitii in ferme ale tinerilor agricultori

Masuri:

- Realizarea unei poltici nationale de instalare tineri agricultori;

-Tintirea predilecta a bugetului pilonului II catre tinerii agricultori prin bugetarea corespunzatoare a

programului tematic tineri agricultori;

- Crearea unui credit pentru tinerii fermieri cu dobanda subventionta;

- Gestiunea echilibrata a programelor europene prin conditionarea finantarilor de realizarea de investitii

integrate in ferme:

- Productie/procesare/vanzare;

- Investitii in fermă familiale ce va avea o dimensiune optimă, care să le permită accesul pe piaţă;

- Investitii in ferme ce dezvolta servicii publice sociale pentru societate (ferma agropedagogică, ferma

agroturistică,  comunitare,   cercetare.etc...)  respectiv  servicii  ecologice  (agrobiodiversitate,  energetice

etc...); 

 

3.4. Organizarea tinerilor agricultori

Masuri

- Sprjin financiar pentru organizarea la nivel judetean, regional si national de servcii tehnice la nivelul

organizatiilor de tineri agricultori (Servicii tehnice; financiare; comerciale);

-  Acreditarea  structurii  nationale  a  tinerilor  agricultori  pentru  servicii  de  formare  profesionala;

consiliere, consultanta;

4. Descriere program tematic

4.1. Obiectivele programului

1.  Instalare  tineri  agricultori  in  ferme  familiale  ce  integreaza  lanturi  alimentare  scurte:  Piete

locale;Circuite scurte de vanzare directa

2.   Instalare  tineri  agricultori  in  ferme  familiale  incluse  in  lanturi  alimentare  inchise

(productie/procesare/vanzare directa/p.p.v.d)

In sprijinul politicii europene de calitate  (R 1151/2012) aceste sisteme de productie permit tinerilor

agricultori romani sa intre in competitia europeana a pietei produselor de calitate.



4.  Instalare  tineri  agricultori  in  ferme  familiale   cu  productii  mixte:silvo/pastorale;  agro/pastorale;

agro/silvice;agro/melifere; agro/zootehnice;

Aceste sisteme integrareaza cele 3 elemente vitale (Planta/Animal/Padure) cu scopul reducerii amprentei

de carbon promovand practici prietenoase cu mediul ca si instrument de lupta impotriva schimbarilor

climatice;

-  Instalare tineri agricultori in ferme familiale cu marime medie (6-18 UDE)

- Instalare tineri agricultori in ferme familiale mici (0,5- 6 UDE)

4.2. Bugetul programului

Masuri Buget
(mild.euro)

Instalare tineri agricultori  (ITA): 0,927

C.a. Instalare tineri agricultori in ferme cu marime medie (6-18 UDE): 0,350

C.b. Instalare tineri agricultori in ferme  mici (0,5-6 UDE): 0,227

C.c. Proiecte de investitii realizate de grupuri de producatori 0,200

C.d. Proiecte de sustinere a com. realizate de grupurile de producători 0,100

C.e. Masuri de sutinere a asociatiilor nationale si judetetene de producatori: 0,05

4.3. Indicatori de rezultat vizati pe masuri

Nr crt Masura Indicatori de rezultat

TA Instalare tineri agricultori  (ITA) 28683

TA 1 Instalare tineri  agricultori  in ferme cu marime medie (6-18

UDE): 40 000 euro

8750

TA 2 Instalare tineri agricultori in ferme  mici (0,5-6 UDE): 15 000

euro

15133

TA 3 Proiecte de investitii realizate de grupuri de producatori:

250 000 euro/grup

800

TA 4 Proiecte  de  sustinere  a  com.  realizate  de  grupurile  de

producători: 25 000 euro in medie/grup

4 000

TA5 Masuri  de  sutinere  a  asociatiilor  nationale  si  judetetene  de

producatori

-o federatie nationala FNAT 

- 42 asociatii judetene (AJAT)



4.4. Detalii componente program:

Compoenta a)   Investitii  individuale:  Instalare  tineri  agricultori  in  ferme cu marime medie  (6-18

UDE): 0,97 mild.euro

plafon proiect/40 000 euro

Grila de evaluare:

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Ferme familiale integrate pe orizontala 25

C.1.1. Productie 5

C.1.2. Procesare 10

C.1.3. Vanzare directa 10

C 2 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte 20

C.2.1. Vanzare directa in targuri si piete 3

C.2.2. Vanzare directa in mgazine proprii 7

C.2.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C.2.4. Vanzare directa in ferma 10

C 3 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20

C.3.1. Produse ecologice; 15

C.3.2. Produse traditionale  5

C.3.3. Produse locale 5

C.3.4. Produse montane 5

C.3.5. Produse  etice 5

C 4 Diversificarea activitatilor in ferma 20

C.4.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.4.2. Agropedagogie 10

C 5 Ferme cu sisteme de cultura mixte 20

C.5.1. Agrosilvice 10

C.5.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.5.3. Silvopastorale 10

C 6 Productie de energie regenerabila in ferma 20

C.6.1. Productie de biogaz 5

C.6.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.6.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.6.4. Energie eoliana 5

C.6.5. Energie fotovoltaica 5

C.6.6. Energie hidro 5



C 7 Proiecte de impadurire/perdele de protectie 20

C.7.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10

C.7.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.7.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10

C.8. Soiuri si rase autohtone 20

C.8.1. Souri si rase autohtone 10

C.8.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 9 Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin 20

C10 Numarul de UDE (6-18) conform Grilei de punctare M112 reevaluate 65

TOTAL 250

Componenta b)  Instalare tineri agricultori in ferme familiale mici (0,5-6 UDE):0,81 mild.euro 

Plafon/proiect:15 000 euro

Consecințele dispariției a fermei mici:

- dispare un țesut social în mediul rural care a jucat, în ultimii 23 de ani, rolul de tampon social pentru

pacea socială din țară;

-  dispare singurul  grup social omogen, capabil  de a crea  stabilitate  economică pe termen scurt și

mediu;

-  dispare din mediul rural un grup social ce va lasa locul unor  grupuri etnice de imigranți din est

(Pakistan, India, China etc.);

- dispare grupul social purtator al tradițiilor poporului roman și implicit al identității naționale;

- dispare grupul social cu cea mai ridicată natalitate, atat de necesară pentru o țară aflată în criză;

- dispare grupul social care deține în proprietate românească mare parte din patrimoniul funciar al țării.

Pentru suveranitatea alimentară a Romaniei, păstrarea fondului funciar este esențială;

- dispare grupul social care asigură coloana vertebrală a enoriașilor bisericii naționale, dezechilibrând

stâlpul principal al societății românești;

- dispare grupul social deținător al unui patrimoniu gastronomic inestimabil pentru generațiile viitoare;

- dispare grupul social capabil de a produce alimente gustoase și sănătoase, ca alternativă la produsele

chimizate oferite de sistemele agricole industriale;

-  dispare  grupul  social  care  protejează  mediul  înconjurător  prin  practicile  sale,  esențiale  pentru

sănătatea populației;

Grila de evaluare

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Ferme familiale integrate pe orizontala 25

C.1.1. Productie 5



C.1.2. Procesare 10

C.1.3. Vanzare directa 10

C 2 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte 20

C.2.1. Vanzare directa in targuri si piete 3

C.2.2. Vanzare directa in mgazine proprii 7

C.2.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C.2.4. Vanzare directa in ferma 10

C 3 Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20

C.3.1. Produse ecologice; 15

C.3.2. Produse traditionale  5

C.3.3. Produse locale 5

C.3.4. Produse montane 5

C.3.5. Produse  etice 5

C 4 Diversificarea activitatilor in ferma 20

C.4.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.4.2. Agropedagogie 10

C 5 Ferme cu sisteme de cultura mixte 20

C.5.1. Agrosilvice 10

C.5.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.5.3. Silvopastorale 10

C 6 Productie de energie regenerabila in ferma 20

C.6.1. Productie de biogaz 5

C.6.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.6.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.6.4. Energie eoliana 5

C.6.5. Energie fotovoltaica 5

C.6.6. Energie hidro 5

C 7 Proiecte de impadurire/perdele de protectie 20

C.7.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10

C.7.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.7.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10

C.8. Soiuri si rase autohtone 20

C.8.1. Souri si rase autohtone 10

C.8.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 9 Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin 20

C10 Numarul de UDE (0,5-6) conform Grilei de punctare M112 reevaluate 65

TOTAL 250



Componenta c) Proiecte de investitii realizate de grupuri de producatori:  0,250 mild.euro

(Unitati de depozitare, procesare si marketing realizate de grupuri de tineri producatori)

– Nivel de finantare 50-20% dar nu mai mult de 90 % in cazul investițiilor colective si al proiectelor

integrate

- Buget mediu proiect: 250 000 euro

Grila evaluare

Nr crt Criteriul Nr.puncte

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Grupuri ce integreaza lanturi alimentare scurte 25

C.1.1. Vanzare directa in targuri si piete 5

C.1.2. Vanzare directa in mgazine proprii 10

C.1.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C 2 Grupuri ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20

C.2.1. Produse ecologice; 15

C.2.2. Produse traditionale  5

C.3.3. Produse locale 5

C.2.4. Produse montane 5

C.2.5. Produse  etice 5

C 3 Grupuri ai caror membrii diversifica activitatile din ferma 20

C.3.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.3.2. Agropedagogie 10

C 4 Grupuri ai caror membrii practica sisteme de cultura mixte 20

C.4.1. Agrosilvice 10

C.4.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.4.3. Silvopastorale 10

C 5 Grupuri ai caror membrii produc energie regenerabila in ferma 20

C.5.1. Productie de biogaz 5

C.5.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.5.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.5.4. Energie eoliana 5

C.5.5. Energie fotovoltaica 5

C.5.6. Energie hidro 5

C 6 Grupuri ai caror membrii investesc in impaduriri/perdele de protectie 20

C.6.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10

C.6.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.6.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10



C.7. Grupuri ai caror membrii utilizeaza soiuri si rase autohtone 20

C.7.1. Souri si rase autohtone 10

C.7.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 8 Grupuri ai caror membrii sunt de sex feminin 55

TOTAL 200

Componenta  d)  Proiecte  cooperative  de  sustinere  a  comercializarii  realizate  de  grupurile  de

producători:0,062 mild.euro

- 10 % Ca procent din producția  comercializată în primii cinci ani de  la recunoaștere. 

- Sprijinul este degresiv; 

Grila de evaluare

Nr crt Criteriul Nr.puncte

C 1 Grupuri ce integreaza lanturi alimentare scurte 25

C.1.1. Vanzare directa in targuri si piete 5

C.1.2. Vanzare directa in mgazine proprii 10

C.1.3. Vanzare directa la domiciliul consumatorilor 10

C 2 Grupuri ce integreaza lanturi alimentare de calitate 20

C.2.1. Produse ecologice; 15

C.2.2. Produse traditionale  5

C.3.3. Produse locale 5

C.2.4. Produse montane 5

C.2.5. Produse  etice 5

C 3 Grupuri ai caror membrii diversifica activitatile din ferma 20

C.3.1. Agroturism durabil responsabil 10

C.3.2. Agropedagogie 10

C 4 Grupuri ai caror membrii practica sisteme de cultura mixte 20

C.4.1. Agrosilvice 10

C.4.2. Agro/pastorale  (zooagricole;  zoopomicole;  zooviticole;  zoolegumicole;

zoofloricole)

10

C.4.3. Silvopastorale 10

C 5 Grupuri ai caror membrii produc energie regenerabila in ferma 20

C.5.1. Productie de biogaz 5

C.5.2. Productie de biomasa lemnoasa 5

C.5.3. Productie de biomasa vegetala 5

C.5.4. Energie eoliana 5



C.5.5. Energie fotovoltaica 5

C.5.6. Energie hidro 5

C 6 Grupuri ai caror membrii investesc in impaduriri/perdele de protectie 20

C.6.1. Plantatii de productie/protectie silvica 10

C.6.2. Plantatii  de productie/protectie energetica 10

C.6.3. Plantatii  de productie/protectie melifera 10

C.7. Grupuri ai caror membrii utilizeaza soiuri si rase autohtone 20

C.7.1. Souri si rase autohtone 10

C.7.2. Rase si populatii locale autohtone 15

C 8 Grupuri ai caror membrii sunt de sex feminin 55

TOTAL 200

Criterii tehnice

- În cadrul acestei măsuri se acordăsprijin pentru facilitarea înființării grupurilor de producători din

sectoarele agricol și silvic, în scopul:

(a) adaptării producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri  la cerințele

pieței; 

(b)  introducerii  în  comun  a  produselor  pe  piață,  inclusiv  pregătirea  pentru  vânzare,   centralizarea

vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

(c) stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o  atenție deosebită

recoltării și disponibilității; și

(d)  altor  activități  care  pot  fi  desfășurate  de  către  grupurile  de  producători,  cum ar  fi  dezvoltarea

competențelor  în  materie  de  exploatare  și  de  comercializare,  precum  și  organizarea  și  facilitarea

proceselor de inovare.

- Sprijinul se acordă grupurilor de producători recunoscute oficial de autoritățile competente pe baza

unui plan de afaceri. Sprijinul este limitat la grupurile de producători care corespund definiției IMM-

urilor. Statul verifică dacă obiectivele planului de afaceri au fost îndeplinite în termen  de cinci ani de la

recunoașterea grupului de producători.

- Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor forfetar plătit în tranșe anuale în cursul primilor cinci ani de

la data la care grupul de producători a fost recunoscutpe baza planului său de afaceri și este degresiv.

Sprijinul se calculează pe baza producției comercializate anual de către grup.  Statul plăteste ultima rată

numai după ce au verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect. 

- În primul an, statul va plăti grupurilor de producători un sprijin calculat pe baza  valorii medii anuale

a producției comercializate de membrii acestuia în ultimii trei ani  înainte de aderarea la grup. În cazul



grupurilor  de  producători  din  sectorul  silvic,  sprijinul   se  calculeazăpe  baza  producției  medii

comercializate de membrii grupului în ultimii cinci  ani înainte de recunoașterea acestuia, excluzând

valorile minime și maxime.

- Statul va continua sprijinul acordat pentru începerea activității grupurilor  de producători după ce au

fost recunoscute ca organizații de producători

-  Grupurile de producători ajută agricultorii să facă față împreună provocărilor cauzate de  creșterea

concurenței  și  de  consolidarea piețelor  din  aval  în  ceea  ce  privește  comercializarea  produselor  lor,

inclusiv pe piețele locale.

- Pentru a se garanta utilizarea optimăa resurselor financiare limitate, vor fi sprijinite numai grupurile

de producători care se califică drept IMM-uri. Pentru ca grupul de producători săpoată deveni o entitate

viabilă, una dintre condițiile ve va trebui îndeplinita pentru recunoașterea unui grup de producători de

către statele membre este prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a se evita acordarea unui ajutor de

exploatare și pentru a se menține rolul de stimulent al sprijinului, durata maximăa acestuia va fi limitată

la cinci ani. 

Coponenta e) Masuri de sutinere a asociatiilor nationale si judetetene de producatori: 0,28 mild euro

Organizarea de servicii tehnice suport

Cheltuieli eligibile:

- Inchiriere sediu

- Utilarea sediului cu mobilier si aparatura IT

- Cheltuieli de functionare (administrative; deplasari);

- Logistica de deplasare (automobil)

- Logistica de asigurarea controlului si certificarea calitatii produselor (atelier mobil)

- Cheltuieli de personal

- Cheltuieli operationale (combustibil, etc...)

Tipuri de servicii la nivel national si judetean:

S1) Serviciu tehnic suport pentru sectorul vegetal

S2) Serviciu tehnic suport pentru sectorul animal

S3) Serviciu tehnic suport pentru certificarea calitatii

S4) Serviciu de formare profesionala

S5) Serviciu de cooperare



S6) Serviciu de consultanta

S7) Serviciu de cercetare

S8) Serviciu tehnic suport de marketing

S9) Serviciu tehnic suport financiar

S10) Serviciu de informare

Buget:42 milioane euro/an/280 milioane euro/7 ani

- 1 milion euro pentru (AJAT) Asociatia Judeteana a Tinerilor Agricultori)

- 1 milion euro pentru FNAT (Federatia Nationala a Tinerilor Agricultori)

Sectoare prioritare de investitii financiare:

1. Proiecte in domeniul policulturii (productie animala/productie furajera/alte productii veg.): 30 %

- ferme de vaci:10 %;

- ferme de oi/capre:10 %;

- ferme de pasari : 5 %;

- ferme de porci :5 %;

2.  Investitii majoritare in domeniul pomicol: 30 % din alocarea financiara a masurii;

3.  Investitii majoritare  in domeniul viticol: 10 % din alocarea financiara a masurii;

4.  Investitii majoritare in domeniul legumicol: 10 % din alocarea financiara a masurii;

5.  Investitii majoritare in cultura mare: 20 % din alocarea financiara a masurii;

- Investitii majoritare in culturi de cereale si oleaginoase si plante tehnice: 10 %;

- Investitii majoritare in culturi proteice: 5 %;

- Investitii majoritare in culturi de plante textile: 5 %;

Criterii bugetare:

1. Distributia bugetara va fi structurata conform procentelor ocupate de cele 3 zone de relief (munte, deal,

campie); printr-un sprijin financiar echivalent ponderii suprafetei detinute.

2. Structura bugetului unei investitii individuale:

- 60 % Investitie in productie

- 30 %Investitie in procesare :75 % din cheltuieli eligibile pentru activitati de procesare (Anexa 1)

- 10 % Investitie in vanzare directa



  Descriere prioritati sectoriale

  Masuri prioritare sector legume/fructe

- Infiintarea de pepiniere

- înfiinţarea de noi plantaţii în funcţie de specificul pedoclimatic  al zonei pomicole şi de cerinţele pieţei; 

- realizarea de investiţii în întinerirea/ reconversia culturilor pomicole;

- realizarea de investiţii în modernizarea exploataţiilor pomicole şi creşterea competitivităţii economice

şi de mediu a acestora; 

- investiţii în echipamente şi utilaje performante pentru condiţionare, depozitare, procesare ambalare,

transport precum şi pentru creşterea calităţii şi cantităţii producţiei pomicole (inclusiv investiţii pentru

eficientizarea sau crearea unor sisteme de  irigaţii noi şi infrastructură pentru bunul management al

apei) sprijinirea instalării tinerilor fermieri;

  sprijinirea investiţiilor pentru creşterea capacităţii de prelucrare a fructelor în fermă şi transformarea

lor în produse agricole şi non- agricole; 

  acordarea de sprijin pentru organizarea circuitelor comerciale scurte şi dezvoltarea unor sisteme de

vânzare directă la fermă;

  acordarea de sprijin pentru fermele mici; 

  reabilitarea pepinierelor, institutului şi a staţiunilor de cercetare capabile să 

răspundă nevoilor pieţei  pentru producerea de material săditor de înaltă calitate, adaptat condiţiilor

pedologice specifice; 

  sprijinirea investiţiilor în cercetare şi inovare pentru speciile pomicole pe cale de dispariţie, pentru

menţinerea  şi  ameliorarea  resurselor  genetice  şi  pentru  realizarea  de  soiuri  de  pomi  performante,

adaptate condiţiilor locale specifice.

  practicarea unor măsuri de agromediu destinate prezervării livezilor tradiţionale;

-  Pentru  reglementarea  şi  urmărirea   filierei  legume  fructe   propunem  înfiinţarea  unei  Agenţii

Interprofesionale pentru Fructe, Legume şi Cartof, similară G.I.T.F.L. (Grupul Interprofesional Fructe

Legume din Franţa) serviciu public   privat, bazat pe conceptul de la „sămânţă până la magazin”. În

Franţa Grupul este finanţat 60% printr - o taxă parafiscală de 1,8 la mie pe tranzacţiile en gros pe fructe

şi legume şi 40% prin bugetul de stat pentru serviciile de formare, testare, etc. precum şi alte venituri

proprii. 

  sprijinirea participării  pe piaţă a producătorilor primari şi  c  reşterea nivelului  de organizare al

acestora; 

  promovarea managementului de risc în pomicultură; 



  creşterea  calităţii  produselor  pomicole,  integrarea  producătorilor  primari  în  scheme de  calitate

(inclusiv pentru promovarea unor soiuri de fructe IGP), pentr u marketing şi promovare. 

  realizarea de investiţii în capitalul uman, formare vocaţională şi antreprenorială şi constituirea de

servicii de extensie;

   acordarea  sprijinului  pentru  investiţii  neagricole  în  zonele  rurale,  ca  de  exemplu  activităţi  de

agroturism, vizite la fermă, programe educative, pentru copii sau grupuri cu nevoi speciale. 

-  stimularea sectorului produselor de calitate

  Filiera viticola

Continuarea programului  -   măsura de restructurare reconversie şi în viitorul PNDR. Prin eliminarea

referinţelor istorice,  trebuie ca suma alocată  ţă  rilor  producătoare să  fie  proporţional  ă  doar cu

suprafeţele de plantaţii de viţă- de- vie, ceea ce ar genera creşterea sumei alocate României şi ar permite

reconversia a 5000- 6000 hectare/an, obiectiv fezabil în opinia reprezentanţilor sectorului. Obiectivele

strategice ale acestui program dar şi ale sectorului vitivinicol ar trebui să urmărească:

-consolidarea  patrimoniului   viticol  prin  întinerirea  plantaţiilor  şi  creşterea  ponderii  plantaţiilor  cu

certificare DOC şi IG;

  creșterea competitivității culturii de viță de vie prin creșterea producțiilor la hectar ;

  îmbunătăţirea calităţii vinului pentru toate categoriile de calitate;

  creşterea  competitivităţii  vinului  pe  piaţa  internă  şi  pe  piaţa  externă  printr  -  un  raport  bun

calitate/preţ;  

  promovarea  vinului  pe  pieţele  interne   şi  externe,  educarea  consumatorilor  şi  în  final  creşterea

consumului de vin îmbuteliat  în  țara  noastră;

   revigorarea  activităţilor  de  cercetare  şi  învăţământ,  şi  orientarea  către  nevoile  concrete  ale

sectorului ;

  încurajarea   producţiei de struguri  în arealele cu potenţial productiv sau calitativ deosebit;

  comasarea exploataţiilor de viţă  de vie;

  promovarea mai puternică în ţări terţe, în special în noile pieţe de consum: China, Rusia, SUA, prin

susţinerea noului Regulament  OCP şi prin Regulamentul 3/2008;

  la nivel micro trebuie avut în vedere implementarea unui marketing modern, curajos şi eficace, aşa

cum se aplică în domeniul altor băuturi care au acaparat cote de piaţă precum berea, băuturile spirtoase,

băuturile slab alcoolizate  –  alco- pops.

De asemenea, antreprenorii şi managerii trebuie să stabilească planuri de afaceri pe termen mediu şi

lung care să ducă la consolidarea şi la dezvoltarea afacerilor şi care să asigure protecţie în cazul în care

apar evoluţii  nefavorabile ale mediului de afaceri precum creşterea costurilor inputurilor, plafonarea

preţului vinului pe piaţă , ani agricoli nefavorabili ș.a.m.d;

   combaterea  evaziunii  fiscale  pe  filiera  vitivinicolă  ,  care  s-ar  putea  face  printr-o  mai  bună



trasabilitate  a  vinului  pe  filiera  de  la  producătorii  de  struguri/importatorii  de  vin,  procesatori,

îmbuteliatori şi implementarea unui sistem care să poată fi urmărit în timp real, cel puţin în ceea ce

priveşte  comercializarea vinului,  fiscalizarea  vinului  produs decatre micii  producători  pentru volume

optime dedicate autoconsumului micilor producători şi  dezvoltarea unui sector de dimensiuni mici şi

medii  fiscalizat

   amendarea  legislaţiei  în  privinţa  îndeplinirii  sarcinilor  statului  român   în  ceea  ce  priveşte

laboratoarele autorizate şi a bazei de date analitice. Este necesară m odificarea Ordinului 797/ 2007

pentru constituirea băncii de date analitice în ve derea creării cazierului vinicol pentru fiecare an de

producţie ;

  îmbunătăţirea eficacităţii controlului oficial de stat şi amendarea legislaţiei, în aşa fel încât să existe

transparenţă  în  actul  de  control,  evitarea  suprapunerii  competenţelor  de  control  al  e  autorităţilor

statului, urmărirea procedurilor şi afinalizării actului de control;

  colaborare eficientă cu alte instituţii: Autoritatea Naţională a Vămilor, ANSVSA, MADR, ANPC.

- creşterea suprafeţelor viticole cu soiuri de calitate;

-  adaptarea plantaţiilor viticole la cerinţele pieţei şi creşterea vânzărilor vinurilor de calitate;

- creşterea suprafeţelor cu plantaţii cu viţă- de- vie pentru care se încheie poliţe de asigura re;

- creşterea stabilităţii veniturilor producătorilor;

- creşterea volumului exportului de vinuri cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică;

- îmbunătăţirea structurii exportului, cu accent pe vinurile roşii;

-creşterea  ponderii  vinurilor  cu  denumire  de  origine  controlată  şi  indicaţie  geografică  destinate

comercializării;  creşterea  vânzărilor  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi  indicaţie

geografică. 

-  stimularea sectorului produselor de calitate

  Zahar

-  realizarea cotei de zahăr din sfeclă alocată României de 104.168 to/an piaţă;

-  menţinerea exploataţiilor (actuale) cu sfeclă de  zahăr, aceasta fiind o bună plantă premergătoare în

cadrul asolamentului fermei;

-  încurajarea cultivatorilor de a cultiva sfeclă de zahăr, având în vedere potenţialul de prelucrare al

fabricilor;

-  modernizarea tehnologiei de cultivare a sfeclei de zahăr;

-  obligativitatea comasării parcelelor cultivate cu sfeclă de zahăr.

România şi - a propus creşterea anuală a suprafeţelor cu sfeclă de zahăr, astfel că la eliminarea cotelor

de  producţie  de  zahăr  (1  octombrie  2017),  să  existe  o  suprafaţă  considerabilă  de  sfeclă  de  zahăr

cultivată, care să asigure materia primă pentru fabricile procesatoare.

-  stimularea sectorului produselor de calitate



  Lapte

- dezvoltarea infrastructurii  privind organizarea colectării laptelui chiar şi din ce le mai îndepărtate

zone;

-  dezvoltarea unui sistem de informaţii de piaţă transparent pentru toţi actorii de pe filieră;

-  valorificarea oportunităţii de a exporta produse lactate tradiţionale de nişă;

-  dezvoltarea unor programe naţionale de ameliorare a materialului genetic pentru exploataţiile cu o

anumită dimensiune economică; 

-  asocierea producătorilor reprezintă o importantă măsură de întărire a rolului acestora în relaţie cu

procesatorii pentru valorificarea eficientă a producţiei;

-   intensificarea  acţiunilor   de  pregătire  profesională  pentru  pregătirea  producătorilor  de  lapte  în

domeniul respectării normelor minime de igienă pentru a obţine lapte de calitate conform standardelor

UE; 

-   dezvoltarea  sectorului  de  creştere  a  bovinelor  în  zona  montană  cu  respectarea  măsurilor  de

biosecuritate cu impact asupra condiţiilor de protecţie a mediului;

-   sprijinirea  unor  măsuri  menite  să  ofere  alternative  tehnice  micilor  producători,  după  eliminarea

cotelor de lapte, prin stimularea producţiei de carne (sprijinirea costului în sămânţării artificiale cu rase

de carne sau a transferului de embrioni). 

În vederea salvării bivolului românesc, o specie cu potenţial enorm, ar trebui să se aibă în vedere pe

viitor câteva soluţii printre care amintim: 

-  specia bivolului romanesc să  fie nominalizată şi tratată ca atare, separat de specia bovine;

-   acordarea tuturor  subvenţiilor  prevăzute  pentru  rasele  de  taurine  şi  pentru  rasa  Românească  de

bubaline;

-   includerea rasei  în  programele de conservare a speciei  (şi  respectiv  a  rasei)  pentru efectivele  de

bivoliţe  înscrise  în  registrul  genealogic  al  rasei,  cu  respectarea  prevederilor  actuale  (registrele

genealogice teritoriale să fie atribuite asociaţilor specializate);

-  eligbilitatea speciei pentru finanţare prin sub- programe integrate de spr ijin prin viitorul PNDR

-  stimularea sectorului produselor de calitate

  Carne de vita

Măsuri propuse pentru stimularea producţiei de carne de vită

-  rentabilizarea fermelor de bovine prin reprofilarea fermelor mici de vaci de lapte spre rase de carne;

-  programe de dezvoltare şi exploatare a taurinelor pentru carne mai ales  în zonele montane unde nu se

poate valorifica eficient producţia de lapte 

-  aplicarea unui sistem de zonare a raselor; 

-  stimularea creşterii efectivelor în zone montane, care prezintă oportunităţi pentru creşterea taurinelor



şi asigură astfel stabilitatea  forţei de muncă în zonă; 

-   consolidarea asociaţiilor  profesionale şi  scurtarea lanţului  filierei  produselor  de  la  producător  la

consumator

-  creşterea numărului de animale pe exploataţie şi reducerea numărului exploataţiilor care au 1- 6

capete;

-  dezvoltarea  asociaţiilor pe rasă în vederea elaborării unor programe de ameliorare la nivel naţional

în funcţie de direcţia de exploatare dorită de crescători (lapte, lapte - carne, carne-lapte, carne);

-  stimularea înfiinţării şi dezvoltării cooperativelor şi grupurilor  de producători în vederea dezvoltării

filierei de carne printr- un sistem de colectare şi achiziţie a taurinelor de la  crescătorii individuali aflaţi

în zone mai greu accesibile.

-stimularea sectorului produselor de calitate

  Măsuri propuse pentru stimularea producţiei de carne de ovine şi caprine

–  utilizarea în exploataţii a reproducătorilor testaţi ca amelioratori şi verificarea progresului gen etic

realizat; 

–  îmbunătăţirea controlului sanitar- veterinar asupra turmelor  -   organizarea crescătorilor în asociaţii

şi cooperative;

–   înfiinţarea  de  centre  locale  pentru  colectarea,  păstrarea  şi  prelucrarea  produselor  şi  sprijinirea

accesului produselor  româneşti din lapte de oaie şi capră în supermarketuri.

–  orientarea exportului către carne în carcasa pentru sporirea veniturilor producătorilor;

–   crearea  de  rase  romaneşti  specializate  pentru  lapte  adaptate  condiţiilor  pedoclimatice  din  tara

noastră;

–  îmbunătăţirea structurii dimensionale a exploataţiilor în direcţia îngrăşării tineretului ovin;

–  asigurarea sprijinului logistic şi  de marketing pentru promovarea produselor din lapte de oaie si

capră.

-  stimularea sectorului produselor de calitate

 Carnea de porc

-  necesitatea trecerii de la producţia destinată autoconsumului la o producţie comercială;

-  corelarea capacităţilor de îngrăşare cu capacităţile de reproducţ ie şi reducerea importului de purcei

pentru îngrăşare;

-  îmbunătăţirea structurii dimensionale a exploataţiilor;

-  gestionarea deşeurilor, a dejecţiilor, a apelor rezultate din ferme, asigurarea unor standarde minime în

privinţa spaţiilor de întreţinere a porc ilor,  sunt  probleme care trebuie rezolvate prin investiţii  mari,

având în vedere cerinţele UE;



-  sprijin pentru fermierii  specializaţi, fie în reproducţia  şi vânzarea de purcei înţărcaţi, fie în creşterea

şi finisarea acestora, pentru a face din creşterea po rcinelor o activitate 

generatoare de profit;

-  combaterea evaziunii fiscale pe lanţul cărnii şi produselor procesate menţinerea sprijinului pentru

bunăstarea animalelor.

-  stimularea sectorului produselor de calitate

  Carnea de pasare

Măsuri propuse pentru stimularea producţiei de carne de pasăre şi ouă

Sectorul avicol din România trebuie să facă faţă provocărilor ridicate prin:

- Ameliorarea funcţionării pieţelor şi creşterea stabilităţii lor.  Pentru aceasta trebuie ca sectorul să fie

unit,  solidar  şi  organizat  în  jurul  organizaţiilor  producătorilor,  cooperativelor  sau  organizaţiilor

interprofesionale. Pe termen lung trebuie să se garanteze aprovizionarea cu materii prime, la preţuri

rezonabile şi să se limiteze volatilitatea preţurilor pe aceste pieţe. România, care produce cereale mult

peste  consumul zootehnic actual  şi  viitor trebuie să limiteze volatilitatea preţurilor cerealelor   prin

politici specifice, măsuri care se pot realiza după 2014 cu instrumente din viitoarea PAC;

-  Consolidarea poziţiei crescătorilor pe filiera de produs.  Crearea unui cadru legislativ care să permită

apariţia  acordurilor contractuale pe bază voluntară (pr  in intermediul  organizaţiilor  producătorilor)

care  poate  ajuta  producătorii  să  gestioneze  mai  bine  preţul  final,  practicat  de  marea  distribuţie

(hipermarketu- rile). Un nou element care poate consolida poziţia producătorilor pe filiera de produs

consta în apariţia filierelor scurte, adică un drum scurt între producţie şi „farfuria” consumatorului,

măsuri care se pot realiza după 2014 cu instrumente din viitoarea PAC;

-  menţinerea măsurilor de bunăstare in viitorul PNDR prin care România să câştige în calitate faţă de

alţi producători din UE;

-   promovarea unei legislaţii privind creditele pentru investiţii. Este necesară o legislaţie care să permită

credite bancare pe termen lung, cu dobândă neprohibitivă dând astfel posibilitatea producătorilor avicoli

să-  şi  dezvolte  activitatea  în  condiţii  de  profitabilitate  rezonabilă.  Această  măsură  poate  servi  de

asemenea pentru cofinanţarea fondurilor  structurale europene,  sectorul  avicol  din ţara noastră fiind

pregătit  să  atragă  peste  300   mil.  Euro  din  fonduri  europene  în  perioada  2014-2020.  În  ţările  cu

economie stabilă, creditele sunt date pe termen de 10-15 ani, în funcţie de complexitatea şi specificul

acestora cu o dobândă de 1% pe an şi perioade de graţie importante.

  Cercetarea şi  dezvoltarea.  Trebuie să fie mobilizate pentru a reuşi un sistem de creştere mai econom

cu cantităţi mai mici de energie fosilă, care să găsească materii prime necesare furajării animalelor, care

să nu le concure pe cele utilizate pentru hrana oamenilor. 



În România se impune înfiinţare urgentă a unui Institut de Cercetare dezvoltare pentru Avicultură, care în

prezent nu există. Rezolvarea problemelor mai sus menţionate nu poate fi soluţionată fără o structură de

cercetare de profil. 

  Măsuri propuse pentru  stimularea producţiei de carne de pasăre şi ouă:

-  punerea in valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate producţiei de carne de pasăre şi

ouă consum, creşterii, îngrăşării, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate;

-   instituirea controlului riguros la etichetarea cărnii de pasăre din import;

-   menţinerea sprijinului pentru bunăstarea păsărilor; 

-  accesul  la  fonduri  structurale  nerambursabile  pentru  îmbunătăţirea  marketingului  şi  procesării

produselor agricole şi a modernizării fermelor;

-  creşterea ofertei  de carne de pasăre şi  ouă pe piaţa internă va atrage creşterea competitivităţii  şi

valorificarea superioară a producţiei 

- Cererea mare pentru carnea albă pe pieţele ţărilor dezvoltate (complementară celei din  România, unde

populaţia  manifestă  o  preferinţă  pentru  carnea  roşie  -pulpe),  creează  oportunităţi  la  export  pentru

producătorii români.

De asemenea, în  aceste ţări,  şi  cererea pentru semi -  preparatele  din carne albă (“produse uşor de

gătit”) este în creştere. Aceste produse au  o valoare adăugată mare dar înglobează şi un volum mai mare

de muncă. Până acum forţa de muncă a fost mai ieftină în România decât în ţările dezvoltate, ceea ce a

făcut ca aceste produse să poată fi obţinute la costuri mai mici. Acest fapt creează un avantaj comparativ

ce  trebuie exploatat  de către producătorii  români,  în  sensul  de a implementa  cu succes  strategii  de

penetrare a pieţelor din Uniunea Europeană cu astfel de produse.

-  stimularea sectorului produselor de calitate

  Apicultura

- Ameliorarea genetică a rasei de albine autohtonă şi a ecotipurilor sale

- extinderea resurselor melifere naturale şi cultivate din fondul agricol şi silvic;

- elaborarea de noi tehnologii de prelucrare, conservare şi ambalare a mierii şi a celorlalte produse

apicole, precum şi diversificarea sortimentelor;

- extinderea exporturilor de miere ecologică;

- măsuri de sprijin financiar pentru exploataţiile apicole cu caracter comercial

-  stimularea sectorului produselor de calitate
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