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INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

în colaborare cu: 
 

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE          
RURALĂ – BUCUREŞTI 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ – BELGRAD, SERBIA 
INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ – SOFIA, BULGARIA 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE – CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA 
 
 
 

ORGANIZEAZĂ SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ: 

 

CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
- a 22-a ediție - 

cu tema:  

 
"AGRIFOOD ECONOMY AND RURAL DEVELOPMENT IN AN EUROPEAN 

INTEGRATION PERSPECTIVE" 
 

"ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ 
DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE" 

 
SESIUNEA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 

13 DECEMBRIE 2017 
LA CASA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ 

(Piaţa Lahovari, nr. 9, sector 1, Bucureşti) 
 
 

TEMA: 
 

După un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană, tematica principală a 
discuțiilor vizează măsura în care statutul de membru al UE a influențat dezvoltarea socială și 
economică a țării noastre, modul în care au fost utilizate oportunitățile oferite de aderarea la UE 
și de prezența României pe Piața Unică și identificarea de soluții posibile privind viitoarele 
provocări ale dezvoltării României din perspectiva integrării europene. 
 
Uniunea Europeană alocă un buget substanțial și o atenție deosebită sectorului agricol prin 
Politica Agricolă Comună (PAC), având ca scop consolidarea competitivității și sustenabilității 
agriculturii statelor membre prin acordarea de plăți directe fermierilor și prin măsuri de piață, dar 
și prin finanțarea programelor de dezvoltare a zonelor rurale.  
 
Pentru România agricultura este un domeniu strategic important, însă creșterea sectorului la 
potențialul resurselor sale este încă un deziderat. Efectele sociale și economice obținute în 
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urma implementării PAC în România, determinate de modului în care țara noastră a utilizat 
oportunitățile oferite de aderare în beneficiul dezvoltării rurale durabile, al agriculturii și al 
sectorului alimentar, necesită o abordare tematică complexă.  
 
Efectele PAC asupra agriculturii și economiei naționale, în perioada 2007-2016, sunt reflectate 
în nivelul indicatorilor agriculturii și industriei alimentare, în dinamica, structura și producția 
fermelor, în evoluția piețelor agricole în contextul integrării lor în Piața Unică europeană, în 
starea socio-economică a spațiului rural și efectele aplicării Programului Național de Dezvoltare 
Rurală. 
 
Pentru a pune în evidență impactul aderării asupra sectorului agricol și spațiului rural, sunt 
necesare cercetări, analize și evaluări abordate din convingerea că o bună cunoaștere a 
realității oferă premisele unor decizii viitoare mai bune și mai bine fundamentate. Rezultatele 
așteptate se circumscriu unui bilanț realist a ceea ce a însemnat aderarea la UE pentru sectorul 
agricol și spațiul rural din România, ce efecte a produs aplicarea Politicii Agricole Comune, care 
au fost avantajele și dezavantajele sale și mai ales cum se pot corecta anumite politici și efecte 
mai puțin satisfăcătoare.  
 

 
OBIECTIVE: 
 
Acest eveniment științific va reuni cercetători, cadre didactice, experți și decidenți din domeniul  
agriculturii, silviculturii, economiei agrare, dezvoltării rurale precum și din alte domenii 
adiacente, pentru a dezbate probleme teoretice, metodologice și practice privind evoluția și 
oportunitățile de dezvoltare sectoriale în plan național și european. Participanții sunt invitați să 
își prezinte principalele preocupări și cele mai importante rezultate ale cercetărilor recente din 
domeniile investigate. Sesiunea va reprezenta, de asemenea, o bună oportunitate pentru 
crearea de noi parteneriate și identificarea de noi domenii de cooperare în cercetarea științifică.   
 
 

  
SECȚIUNI: 
Secțiunea 1: Resurse si structuri în economia agroalimentară 

 Conservarea și managementul durabil al resurselor naturale 

 Schimbări structurale în agricultură și industria alimentară 

 Management eficient în exploatațiile agricole 

 Investiții și managementul riscului în agricultură 

 Dimensiunea și calitatea resurselor de muncă  

 Adaptarea agriculturii la schimbările climatice 
 

Secțiunea 2: Pieţele agricole – dimensiuni europene  

 Producția agricolă în profil teritorial 

 Stabilitatea ofertei de produse agricole 

 Volatilitatea prețurilor agricole 

 Politici agricole și de securitate alimentară 

 Calitate și siguranță pe lanțurile agroalimentare 

 Competitivitatea produselor agroalimentare în plan național, european și mondial 
 

Secțiunea 3: Transformări socio-economice în spațiul rural 

 Dezvoltarea rurală și guvernanța 

 Schimbări economice și sociale în zonele rurale 
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 Modele ale competitivității rurale 

 Afaceri rurale și gospodării rurale 

 Inovarea și transferul de cunoștințe în dezvoltarea rurală 

 Politici de dezvoltare rurală 
 
 
COMITETUL ŞTIINŢIFIC: 

 Dr. Cecilia Alexandri – Director, Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Dr. Lucian Luca - Director adjunct, Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Dr. Ana Ursu – Director, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare 
Rurală, Bucureşti 

 Prof. dr. hab. Jonel Subic - Director, Institutul de Economie Agrară, Belgrad, Serbia 

 Prof. Dimitre Nikolov - Director, Institutul de Economie Agrară, Sofia, Bulgaria 

 Prof. dr. hab. Alexandru Stratan – Director, Institutul Naţional de Cercetări Economice, 
Chişinău, Republica Moldova 

 Prof. univ. Petru Tomiţă – Decan, Facultatea de Economie, Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, Chişinău, Republica Moldova 

 Acad. Păun Ion Otiman – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Prof. univ. dr. Toma Adrian Dinu - Decan, Facultatea de Management, Inginerie Economică 
şi Dezvoltare Rurală, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti 

 Prof. dr. Vasile Goşa – Colectivul de Cercetare Științifică pentru Dezvoltare Rurală Durabilă 
a României, Academia Română - Filiala Timișoara 

 Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu - Secretar științific, Secția de Științe Economice, Juridice 
și Sociologie a Academiei Române, București 

 Prof. univ. dr. Dan Boboc - Decan, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 Prof. univ. dr. hab. Simion Certan, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Prof. univ. dr. Letiţia Zahiu – Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti 

 Dr. Valentin Mihai Bohatereţ – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi 

 Dr. Violeta Florian – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Conf. dr. Camelia Gavrilescu - Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Dr. Iuliana Ionel – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Dr. Marioara Rusu - Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Conf. dr. Dan Marius Voicilaș – Institutul de Economie Agrară, București 
 
 
COMITETUL DE ORGANIZARE: 
Dr. Lucian Luca 
Conf. dr. Camelia Gavrilescu  
Dr. Iuliana Ionel 
Dr. Mirela-Adriana Rusali 
Cătălina Marina Dumitrescu 
Laurenţiu Simion  
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DATE IMPORTANTE: 

01 noiembrie 2017 Trimiterea rezumatelor în lb. română și engleză (titlul lucrării, autorii, 
afilierea instituțională, cuvinte-cheie, clasificarea JEL și un rezumat de 
max. ½ pagină - 2000 caractere), la adresa sympoiea@gmail.com (vezi 
model de rezumat) 

15 noiembrie 2017 Comunicarea acceptării rezumatelor 

13 decembrie 2017 Lucrările simpozionului 

31 ianuarie 2018 Termen limită de trimitere a lucrărilor în extenso, la adresa 
sympoiea@gmail.com 

 

PUBLICAȚIILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE 
1. Lucrările acceptate la sesiune vor fi publicate în volumul de lucrări din seria „Cercetări de 

Economie Agrară și Dezvoltare Rurală” (Editura Academiei Române) 

2. O selecție a celor mai bune lucrări (dublu evaluate) vor fi publicate în limba engleză în 
revista ”Agricultural Economics and Rural Devlopment”, ISSN 1841-0375, indexată în Repec 
și EconLit.  

 

TAXA DE PARTICIPARE: Nu se percepe taxă de participare  
 

CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE:  
Cătălina Mariana Dumitrescu 
Institutul de Economie Agrară - Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, București 
Tel/fax: 021.318.24.11 
e-mail: sympoiea@gmail.com; iea@ines.ro  
http://www.eadr.ro 
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