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POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ  DUPĂ 2020 - CUM AR PUTEA 

EVOLUA ȘI CUM S-AR PUTEA POZIȚIONA ROMÂNIA 
 

 Realitatea agricolă și rurală europeană caracterizată printr-o diversitate de tipuri de agriculturi 

și persistența decalajelor de dezvoltare între zonele rurale, precum și provocările climatice și 

economice actuale, pe fundalul implementării noii Politici Agricole Comune, impun continuarea 

procesului de reformă și ajustare început în 2014. În luna octombrie 2017 s-a încheiat o prima etapă 

privind aspectele financiare ale componentei agricole și rurale din Regulamentul Omnibus. De 

Asemenea în decursul anului 2017 Comisia a demarat o consultare publică iar pe baza acesteia la 

finalului anului a făcut o comunicare "Viitorul alimentației și agriculturii" prin care prezintă direcțiile 

și orientările Politicii Agricole Comune după 2020, așa cum au rezultat în urma consultării publice. 

Această Comunicare deschide drumul dezbaterilor priviind viitorul PAC. Lucrarea își propune să 

prezinte pe scurt aceste modificări și să prezinte punctele sensibile  și de interes pentru România 

pentru viitoarele dezbateri. 
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COMMON AGRICULTURAL POLICY BEYOND 2020 - PERSPECTIVES 

AND HOW ROMANIA CAN BETTER FIT ITS POSITION 
 

 The European agricultural and rural reality, characterized by a wide diversity of types of 

farming and persistence of development gaps between the rural areas, as well as the current climate 

and economic challenges, under the background of the new Common Agricultural Policy 

implementation, make it imperious to continue the reform and adjustment process started in 2014. In 

October 2017, a first milestone was reached with regard to the financial aspects of the agricultural and 

rural component from Omnibus Regulation. At the same time, in the year 2017, the Commission 

initiated a public consultation and on its basis a communication was made at the end of the year, “The 

Future of Food and Agriculture”, presenting the directions and orientations of the Common 

Agricultural Policy after 2020, as resulting from the public consultation. This Communication opens 

the way to debates on the future CAP. The paper intends to briefly present these modifications, as 

well as the sensitive points of interest for Romania for the future debates. 
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