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PLANUL STRATEGIC PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR ȘI RURAL POST 2020 - O POSIBILĂ ABORDARE PENTRU ROMÂNIA
Consultarea publică pe tema „modernizării și simplificării Politicii Agricole Comune” din 2017, a
confirmat faptul că actualul instrumentar politic nu este suficient de adaptat provocărilor economice și
sociale, dar nici celor legate de mediu și climă, iar birocrația tot mai stufoasă reprezintă un obstacol major
în atingerea obiectivelor PAC. Ca urmare, Comisia Europeană a prezentat la finele anului 2017
comunicarea cu privire la viitorul agriculturii și al sectorului alimentar și ulterior, în 2018, propunerile
legislative aferente perioadei post 2020. Printre acestea, se regăsește și o simplificare însemnând un grad
ridicat de subsidiaritate. Propunerea pare justificată, având în vedere că actualul sistem s-a complicat prin
cerințe tot mai detaliate, controale stricte, penalități și măsuri de audit, până la nivelul fermei, iar în mediul
extrem de diversificat al UE instrumentele de tip soluție universală nu mai sunt sunt potrivite. Astfel, s-a
considerat necesar ca la nivelul UE să se stabilească niste obiective de bază în termeni de politici, iar
statele membre să își asume o mai mare responsabilitate în modul de atingere a acestora, dar într-un mod
structurat, materializat într-un plan strategic care include sprijinul ambilor piloni, asigurând o coerență
sporită politicilor agricole. Lucrarea își propune să facă o analiză a propunerilor legislative pentru planul
stategic și să identifice aspectele pozitive și cele sensibile ale acestui nou model pentru România.
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STRATEGIC PLAN FOR THE AGRI-FOOD AND RURAL SECTOR
- POST 2020 - A POSSIBLE APPROACH FOR ROMANIA
The public consultation on the theme “Common Agricultural Policy modernization and
simplification” in 2017 confirmed that the current policy instrument is not sufficiently adapted to the
economic and social challenges or to the environmental and climate changes, and the increasingly
excessive bureaucracy is a main obstacle to reaching the CAP objectives. As a result, at the end of 2017,
the European Commission presented the communication on the future of agriculture and food sector and
later on, in 2018, it came with legislative proposals for the period post-2020. Among these proposals,
there is a simplification with regard to a high subsidiarity level. This proposal seems justified, having in
view that the current system got complicated through excessively detailed requirements, strict controls,
penalties and audit measures, up to the farm level; and in the highly diversified EU environment, universal
solution tools are no longer appropriate. Thus, it was considered necessary to establish some basic
objectives in terms of policies at EU level, while the member states should assume greater responsibility
in reaching these objectives, in a well-structured way, materialized into a strategic plan including the
support from both pillars, providing increased coherence to agricultural policies. The paper intends to
make an analysis of the legislative proposals for the strategic plan and to identify the positive and sensitive
aspects of this new model for Romania.
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