
 

 

Viziunea pe termen Mediu și Lung: 

Transformarea Agriculturii și a Dezvoltării Rurale din România 

Conferință organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Banca Mondială privind 

prioritățile de reformă și de investiții pentru agricultura și dezvoltarea rurală din România 

3 iunie, 2015 

Hotel Radisson Blu, București, România 

Context 
Provocările sectoriale principale şi priorităţile strategice sunt conturate în Viziunea pe termen Mediu și 

Lung (orizont 2020/2030) şi în documentele strategice ulterioare elaborate de către MADR cu sprijinul 

tehnic al Băncii Mondiale. Adoptarea şi implementarea viziunii şi strategiei sectoriale vor constitui un 

pas major în direcţia stabilirii unui cadru de politici publice coerent, cuprinzător şi stabil.  

În plus, administraţia agricolă din România trebuie să treacă printr-o reformă instituţională 

cuprinzătoare, care să includă modernizarea şi digitizarea sistemelor şi procedurilor, precum şi 

consolidarea capacităţii umane, pentru a putea face faţă nevoilor curente şi viitoare. 

Obiectivul conferinţei  
Conferința își propune să stimuleze o dezbatere amplă cu actorii interesaţi de provocările şi obiectivele 
viitoare ale agriculturii şi dezvoltării rurale (ADR) din România din perspectiva tendinţelor globale şi 
europene. În cadrul acestui forum, conducerea MADR va prezenta priorităţile de investiţii şi de reformă 
pe termen mediu şi lung în sectorul ADR, dincolo de cadrul de reglementare al Uniunii Europene.  
 
În același timp, conferinţa va reprezenta o platformă pentru diseminarea la scară largă a principalelor 

rezultate obţinute în cadrul Asistenţei Rambursabile Programatice pentru MADR pentru Consolidarea 

Managementului Strategic şi Operaţional care a beneficiat de sprijinul tehnic al Băncii Mondiale. O serie 

dintre produsele dezvoltate în cadrul acestui contract de asistenţă au fost direcţionate către informarea 

opţiunilor de reformă instituţională ale MADR; de asemenea, o serie de iniţiative-pilot au demonstrat 

beneficiile simplificării şi digitizării a numeroase proceduri şi fluxuri de lucru din cadrul administraţiei 

ADR.  

Audienţă 
Conferința, organizată în parteneriat cu MADR, va avea o audiență diversă, beneficiind de participarea 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a reprezentanţilor din conducerea MADR (secretari de stat, 

directori generali şi directori), a Comisarilor Europeni pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a 

experţilor Băncii Mondiale. De asemenea, evenimentul va include și parteneri instituţionali importanţi, 

precum reprezentanţi ai Cancelariei şi ai altor ministere din România şi membri ai Comisiei pentru  

Agricultură din Parlamentul României. Pentru a permite o discuţie amplă asupra oportunităţilor şi 

nevoilor viitoare, la conferinţă vor participa numeroase organizaţii din mediul rural, instituţii de 

cercetare, universităţi, reprezentanti ai sectorului agricol şi procesării agro-alimentare.   

Accesul mass-mediei la conferinţă va permite o amplă diseminare publică.   

 

 
 



 

 

Agenda  

 

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanţilor şi cafea  

09:00 – 09:30 Cafea cu presa (numai pe bază de invitaţie) 

09:30 – 09:45 Cuvânt de deschidere 

Elisabetta CAPANNELLI, Manager de Ţară pentru România la Banca Mondială  

Daniel CONSTANTIN, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Sesiunea 1: Un viitor sustenabil pentru agricultura şi spaţiul rural din România  

Această sesiune va aduce în prim-plan perspectivele pe care România le are pentru agricultura şi spaţiul 

rural pentru orizontul de timp 2020/30. Această viziune este ancorată în trei dimensiuni ale 

sustenabilităţii: sustenabilitatea economică, sustenabilitatea de mediu şi sustenabilitatea socială - care 

răspund la provocările şi oportunităţile unei lumi tot mai integrate şi interdependente.    

După intervenţiile din panelul principal, discuţia se va axa pe modul în care România va aborda 

provocările celui mai vizibil factor din sector: schimbările climatice. Sursă de oportunităţi şi de 

ameninţări, schimbările climatice afectează din ce în ce mai mult agricultura României. În special, 

schimbările în modelele de precipitaţii şi temperaturi necesită soluţii noi de adaptare, care să răspundă 

nevoilor specifice ale fermierilor români (atât mari, cât şi mici) şi să fie bine înțelese de către aceştia. 

Discuţia se va axa în special pe planurile României cu privire la modernizarea sistemelor de irigaţii, 

introducerea de instrumente inovative pentru managementul riscului sau îmbunătăţirea practicilor 

agricole în cadrul diferitelor categorii de ferme.  

09:45 – 10:30 Intervenţii  

Holger KRAY, Economist Principal la Banca Mondială  
Agricultura viitorului: sustenabilitatea de mediu a agriculturii într-o lume în continuă 
schimbare  
 
Franz FISCHLER, Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 1995-
2004  
Agricultura, un business din ce în ce mai riscant?: sustenabilitatea economică a 
agriculturii într-o lume din ce în ce mai volatilă  
 
Dacian CIOLOŞ, Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 2010-2014  
Agricultura ca un mod de viaţă: perspective asupra sustenabilităţii sociale a 
agriculturii  
 
Daniel CONSTANTIN, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Viziunea pe termen lung pentru o agricultură sustenabilă în România  
 



 

 
10:30 – 11:30 Dezbatere şi sesiune de întrebări-răspunsuri  

Sesiune specială: Construirea unei viziuni pe baza „promisiunii verzi”  

Această sesiune va avea în centru exemplul unic al Irlandei care şi-a dezvoltat cu succes viziunea asupra 

agriculturii şi zonelor rurale în jurul Programului „Green Origin” („Originea verde”). Acesta este singurul 

program de sustenabilitate din lume care operează la scară naţională, reunind guvernul, sectorul privat 

şi producătorii alimentari prin intermediul Board Bia, Consiliul Alimentar Irlandez. Verificat în mod 

independent, acest program le permite fermierilor şi producătorilor irlandezi să stabilească şi să atingă 

ţinte de sustenabilitate măsurabile – reducând astfel impactul asupra mediului, sprijinind comunităţile 

locale într-un mod mai eficient şi protejând resursele naturale extraordinar de bogate ale ţării.  

Programul este dovada vie că sustenabilitatea economică şi de mediu nu se exclud reciproc – de fapt, 

ele se pot susţine reciproc şi pot conduce la succesul agricol al unei ţări.  

 

11:30 – 12:00 

 

Shane HAMILL, Ambasador al Programului „Origin Green”, Banca Mondială  
Inteligentă, verde şi sustenabilă: Viziunea privind „Recolta alimentară 2020” din 

Irlanda, pentru creşterea sectorului agro-alimentar. Reflecții  

Grahame DIXIE, Consilier la Banca Mondială 

12:00 – 13:00 Pauză de masă 

Sesiunea 2: Sisteme de cunoaștere şi informaţie pentru o agricultură de vârf în România  

Această sesiune va explora modul în care puterea datelor şi a inovaţiei poate ajuta atât fermierii, cât şi 

administraţia agricolă să funcționeze mai bine şi să îşi atingă viziunea sectorială şi obiectivele strategice. 

Generarea şi transferul de cunoștințe între toţi actorii din sector pot fi stimulate de sisteme de date 

eficiente. Cu toate acestea, este nevoie, înainte de toate, de actori puternici.  

După intervenţiile din panel, discuţia se va axa pe soluţiile de finalizare a reformelor pe care România 

le-a iniţiat în domeniul cercetării agricole, a extensiei şi a serviciilor de consultanţă, cu scopul de a 

consolida şi moderniza sistemele de cunoaştere şi informaţie ale ţării. De exemplu, sectorul de 

dezvoltare şi cercetare din România a fost restructurat în mod substanţial după 2005, iar 

competitivitatea instituţiilor a fost cu mult îmbunătăţită. Cu toate acestea, e nevoie de eforturi pentru 

a răspunde mai bine la provocările şi oportunităţile sectoriale noi (inclusiv prin Parteneriatele Europene 

pentru Inovare) şi pentru a acoperi golurile instituţionale, a spori investiţiile în infrastructură şi în 

sistemele de informaţie şi pentru a reorienta agenda de cunoaştere şi informaţii. Această sesiune va 

aborda toate aceste trei dimensiuni.  

13:00 – 13:45 Intervenţii  
 
Holger KRAY, Economist Principal la Banca Mondială  
Agricultura în epoca Big Data 



 

 

 
Franz FISCHLER, Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 1995-
2004  
Economia cunoaşterii în Europa şi modul în care aceasta influențează sectorul agricol 
  
Dacian CIOLOŞ, Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 2010-2014 
Parteneriatele Europene pentru Inovare: când agricultura devine high-tech  
 
Grahame DIXIE, Consilier la Banca Mondială 
Indicatori pentru mediul de afaceri: Măsurarea performanței mediului legislativ 
 
George TURTOI/Daniel BOTANOIU (tbc), Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  
Noi orizonturi: perspective asupra unei administraţii şi a unor servicii publice moderne  

  

13:45 – 14:45 Dezbatere şi sesiune de întrebări-răspunsuri  

14:45 – 15:00 Concluzii  

Elisabetta CAPANNELLI, Manager de Ţară pentru România, Banca Mondială  

George TURTOI/ Daniel BOTANOIU (tbc), Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  

 


