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ORGANIZEAZĂ SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ: 

 

CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
- a 24-a ediție - 

cu tema:  

 
"DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII ŞI A SPAŢIULUI RURAL 

DIN PERSPECTIVA POLITICII AGRICOLE COMUNE" 
 

SESIUNEA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 
11 DECEMBRIE 2019 

LA CASA ACADEMIEI ROMÂNE 
(Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti) 

 
 

DESCRIEREA TEMEI:   

Aflată într-un continuu proces de modificare și adaptare la cerințele producătorilor, ale 
consumatorilor, la problemele de mediu, sub presiunea schimbărilor climatice, în scopul 
atingerii unei dezvoltări durabile și incluzive, Politica Agricolă Comună (PAC) post-2020 
are ca obiectiv cheie continuarea îmbunătățirii durabilității agriculturii și spațiului rural în 
statele membre ale Uniunii Europeane (UE), completat de obiectivul transversal al 
modernizării sectoriale prin stimularea schimbului de cunoștințe, inovare și digitalizare în 
agricultură și în zonele rurale și încurajarea absorbției acestora. 

Prioritățile pentru următoarea perioadă bugetară a PAC au fost conturate în dezbaterile 
privind o nouă reformă a PAC, care au căpătat consistență în noiembrie 2017 odată cu 
publicarea Comunicării Comisiei Europene privind viitorul agriculturii și alimentației  în UE, 
precedată de o consultare publică pe tema modernizării și simplificării cadrului legal, care 
a confirmat faptul că instrumentele politice existente reușesc să abordeze numai parțial 
provocările actuale, în special pe cele legate de mediu și climă, domenii în care 
majoritatea fermierilor și altor actori interesați consideră că PAC ar trebui să facă mai mult. 
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Noua viziune politică proiectează o PAC mai inteligentă, mai modernă și mai durabilă, care 
să furnizeze sprijin pentru un venit echitabil destinat fermierilor, să finanțeze realizarea de 
investiții pentru îmbunătățirea poziției fermelor pe filiere și un lanț alimentar competitiv, să 
asigure gestionarea riscurilor, protejarea mediului și combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, contribuind în același timp la consolidarea structurii socio-economice a zonelor 
rurale și la atragerea de tineri întreprinzători în activitățile din agricultură.  

De asemenea, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele rurale, rămân 
priorități ale PAC deoarece zonele rurale se confruntă cu probleme structurale cum sunt 
lipsa oportunităților de angajare atractive, lipsa investițiilor în serviciile de bază și interesul 
scăzut al tinerilor de a rămâne în spațiul rural. Forța de muncă rurală ar trebui să aibă 
acces mai bun la formare profesională, la programe de dezvoltare de competențe, la 
educație, informare și conectivitate de calitate. Noile lanțuri valorice din mediul rural, cum 
ar fi energia curată, bioeconomia emergentă și economia circulară pot crea locuri de 
muncă și noi oportunități pentru zonele rurale.  

Pentru România, agricultura este un domeniu strategic care are nevoie atât de o mai mare 
determinare politică pentru stimularea creşterii sectorului în concordanţă cu potențialul 
resurselor naționale, cât și de o conștientizare a limitelor pe care dezvoltarea durabilă le 
solicită activităților economice în raport cu mediul și resursele naturale.  
 
Rezultatele așteptate ale lucrărilor sesiunii se circumscriu unui bilanț realist a ceea ce au 
însemnat exercițiile financiare de după aderarea la UE pentru sectorului agricol și 
economia rurală din România, dar și ce efecte socio-economice și ecologice a produs 
aplicarea PAC, care au fost avantajele și dezavantajele impactului și mai ales cum se pot 
corecta anumite politici și efecte mai puțin satisfăcătoare.  
 
Investigarea modului în care România a utilizat oportunitățile oferite de aderare în interesul 
propriu al dezvoltării rurale durabile și securității alimentare, generarea de propuneri 
privind adaptarea intervențiilor PAC la nevoile interne actuale, pentru a spori efectele 
măsurilor politice asupra sectorului agricol și spațiului rural din România, în context 
european și identificarea de soluții posibile privind viitoarele provocări ale durabilității pe 
palierele sale social, economic și ecologic, necesită o abordare tematică complexă, oferind 
cadrul pentru noi oportunități de studii și cercetări științifice. 
 
OBIECTIVE: 
 
Scopul acestui eveniment științific este de a reuni cercetători, cadre didactice, experți și 
decidenți din domeniul economiei agroalimentare, dezvoltării rurale precum și din alte 
domenii adiacente, pentru a dezbate probleme teoretice, metodologice și practice privind 
cerințele, limitele și oportunitățile de dezvoltare durabilă, în plan național și european, în 
contextul dat de modernizarea și simplificarea PAC pentru perioada de programare 
financiară 2021-2027.  
 
Participanții sunt invitați să își prezinte rezultatele cercetărilor recente din domeniile 
investigate. Sesiunea va reprezenta, de asemenea, o oportunitate pentru crearea de noi 
parteneriate și identificarea de noi domenii de cooperare în cercetarea științifică.   
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SECȚIUNI: 
Secțiunea 1: Economia agriculturii 

 Conservarea și managementul durabil al resurselor naturale 

 Investiții și managementul riscului în agricultură 

 Dimensiunea și calitatea resurselor de muncă  

 Adaptarea agriculturii la schimbările climatice 

 Stabilitatea ofertei de produse agricole și volatilitatea prețurilor agricole 

 Politici agricole și securitatea alimentară 

 Calitate și siguranță pe lanțurile agroalimentare 

 Competitivitatea produselor agroalimentare în plan național, european și mondial 

 Schimbări structurale în agricultură și industria alimentară 
 

Secțiunea 2: Dezvoltare rurală  

 Schimbări economice și sociale în zonele rurale 

 Modele și metode de evaluare a politicilor rurale 

 Modele ale competitivității rurale 

 Afaceri rurale și gospodării rurale 

 Inovarea și transferul de cunoștințe 

 Responsabilitatea socială în dezvoltarea rurală regională 

 Dezvoltare rurală, regională și locală 
 
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 Subić - Director, Institutul de Economie Agrară, Belgrad, Serbia 

 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, Director interimar, Centrul de Studii și 
Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” 

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

 Prof. univ. dr. hab. Simion Certan, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, Bucureşti 

 Prof. univ. dr. Letiţia Zahiu – Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișești”, Bucureşti 

 Dr. Valentin-Mihai Bohatereţ – Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, Iași 

 Dr. Violeta Florian – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Conf. univ. dr. Camelia Gavrilescu - Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 
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 Dr. Iuliana Ionel – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Dr. Marioara Rusu - Institutul de Economie Agrară, Bucureşti 

 Conf. univ. dr. Dan-Marius Voicilaș – Institutul de Economie Agrară, București 
 
 
COMITETUL DE ORGANIZARE: 
Dr. Lucian Luca 
Conf. univ. dr. Camelia Gavrilescu  
Dr. Iuliana Ionel 
Dr. Mirela-Adriana Rusali  
Dr. Monica Mihaela Tudor 
Cătălina Mariana Dumitrescu 
Alexandru Dumitrescu 
 
 
DATE IMPORTANTE: 

08 noiembrie 2019 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) 

18 noiembrie 2019 Comunicarea acceptării rezumatelor 

11 decembrie 2019 Lucrările simpozionului 

31 ianuarie 2020 Termen limită de trimitere a lucrărilor in extenso, la adresa 
sympoiea@gmail.com 

 

 
PUBLICAȚIILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE 
1. Lucrările prezentate la sesiune vor fi publicate, după evaluare, în volumul de lucrări din 

seria „Cercetări de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală” (Editura Academiei 
Române) 

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

 

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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