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- a 26-a ediție cu tema:

"Farm viability and sustainable rural development in the context of the
current EU priorities for agriculture and the environment"
"Viabilitatea fermelor și dezvoltarea rurală durabilă în contextul
actualelor priorități ale UE privind agricultura și mediul"
SESIUNEA VA AVEA LOC ON-LINE ÎN DATA DE
8 DECEMBRIE 2021

DESCRIEREA TEMEI
Viabilitatea fermelor este un subiect care generează ample dezbateri în mediul de business și cel academic/
de cercetare. În definirea și măsurarea sa trebuie luați în calcul multipli factori economici și sociali, iar
viabilitatea poate fi analizată din punct de vedere economic, ecologic, sociologic, demografic etc.
Viabilitatea economică pe termen lung a fermelor este influențată în principal de trei factori: performanță,
dimensiune și reziliență. Performanța comensurează eficiența, exprimată prin capacitatea fermei de a
genera profit pe unitatea de producție. Dimensiunea fermei (corelată cu eficiența) dă capacitatea acesteia
de a genera suficiente venituri pentru a asigura pe lângă profit și mijloacele de trai necesare familiei de
fermieri. Reziliența este cea care asigură menținerea pe termen lung a viabilității fermei.
Viabilitatea și sustenabilitatea fermelor este o parte esențială a strategiei De la fermă la furculiță, ca parte a
Pactului Verde European. Alături de celelalte obiective ale strategiei – oferta către consumatorii europeni
de alimente sănătoase, accesibile și sustenabile, protejarea mediului și conservarea biodiversității,
distribuirea echitabilă a profitului între toți actorii lanțurilor alimentare, combaterea schimbărilor climatice
– reprezintă baza pentru definirea de acțiuni complexe îndreptate spre realizarea unui sistem
agroalimentar european mai sănătos și mai sustenabil. Strategia 2030 pentru Biodiversitate a UE, și ea
parte a Pactului Verde European, completează tabloul general prin obiectivele sale specifice, de reducere a
utilizării pesticidelor, restabilire a biodiversității terenurilor agricole, inversarea declinului polenizatorilor,
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creșterea ponderii terenurilor agricole cultivate în regim de agricultură ecologică, implementarea bunelor
practici agroecologice.
Tranziția ecologică și redresarea după pandemia de COVID-19 sunt provocările cheie cu care se confruntă
UE și zonele sale rurale. Pandemia a evidențiat cele mai vitale nevoi ale zonelor rurale: ocuparea forței de
muncă, diversificarea fermelor, răspunsul la schimbările climatice și conservarea bioeconomiei, digitalizarea
care ar trebui abordată într-un mod durabil.
Acțiunile îndreptate spre atingerea acestor obiective au drept scop facilitarea tranziției către un sistem
agroalimentar european rezilient, sustenabil și prietenos cu mediul.
SCOP
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 din Europa
Centrală și de Est, pentru a dezbate probleme teoretice, metodologice și practice privind multiplele
provocări economice, sociale, instituționale, politice și de mediu cu care se confruntă agricultura și spațiul
rural, precum și factorii care pot contribui la creșterea viabilității și sustenabilității fermelor.
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.
SECȚIUNI
Secțiunea 1: Reziliența exploatațiilor agricole și politicile economice și de mediu în context european
 Management eficient în exploatațiile agricole
 Finanțare și fiscalitate în agricultură
 Investiții și managementul riscului în agricultură
 Dimensiunea și calitatea resurselor de muncă
 Politici agricole și de dezvoltare rurală
 Managementul durabil al resurselor naturale
 Adaptarea agriculturii la schimbările climatice
 Tranziția către bioeconomie și economie circulară
 Agricultura de precizie, tehnologii noi și digitalizare
Secțiunea 2: Răspunsul lanțurilor de aprovizionare la provocările economico-sociale și de mediu
 Competitivitatea produselor agroalimentare în plan național, european și mondial
 Stabilitatea ofertei de produse agricole și volatilitatea prețurilor agricole
 Preferințele consumatorilor: calitate, siguranță, origine și preț
 Evoluții ale piețelor agricole și potențial de dezvoltare
 Schimbări structurale în agricultură și industria alimentară
 Răspunsul agriculturii la nevoile societăţii privind siguranţa alimentară şi sănătatea
 Cooperarea, asocierea și integrarea exploatațiilor agricole în filierele agroalimentare
Secțiunea 3: Dezvoltarea rurală durabilă – oportunități și probleme actuale
 Schimbări economice și sociale în zonele rurale
 Modele și metode de evaluare a politicilor rurale
 Durabilitate și reziliență în spațiul rural
 Convergența regională în contextul rezilienței sistemelor rurale
 Competitivitatea economiei rurale în profil teritorial
 Capacitatea de adaptare la provocări a gospodăriei rurale
 Considerații de mediu în profil teritorial
 Diversificarea economiei rurale
 Inovarea și transferul de cunoștințe
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Dr. Cecilia Alexandri – Director, Institutul de Economie Agrară, Bucureşti
Dr. Vili Dragomir – Director, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală,
Bucureşti
Prof. dr. Monika Stanny – Director, Institutul de Dezvoltare Agrară și Rurală (IRWIR-PAN), Varșovia, Polonia
Prof. dr. Katarzyna Zawalinska – Șef departament, Institutul de Dezvoltare Agrară și Rurală (IRWIR-PAN),
Varșovia, Polonia
Prof. dr. Imre Ferto – Director, Institutul Economic - Centrul de Studii Economice și Regionale, Budapesta,
Ungaria
Acad. Boris V. Burkinsky – Director, Institutul pentru Studiul Piețelor și Cercetări Economico-Ecologice,
Academia Națională de Științe a Ucrainei, Odesa, Ucraina
Dr. Oleksandr Laiko – Director adjunct, Institutul pentru Studiul Piețelor și Cercetări Economico-Ecologice
Academia Națională de Științe a Ucrainei, Odesa, Ucraina
Prof. dr. asoc. Bozhidar Ivanov – Director, Institutul de Economie Agrară, Sofia, Bulgaria
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
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. univ. dr. Nicoleta Mateoc Sârb – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României" din Timișoara
Prof. dr. Vasile Goşa – Colectivul de Cercetare Științifică pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României,
Academia Română - Filiala Timișoara
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”, București
Dr. Krisztina Melinda Dobay – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași
Dr. Lucian Luca – Director adjunct, Institutul de Economie Agrară, Bucureşti
Dr. Violeta Florian – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti
Conf. univ. 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. univ. dr. Dan-Marius Voicilaș – Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Monica Mihaela Tudor – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti
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COMITETUL DE ORGANIZARE
Dr. Lucian Luca
Conf. univ. dr. Camelia Gavrilescu
Dr. Iuliana Ionel
Dr. Marioara Rusu
Dr. Monica Mihaela Tudor
Dr. Dan Marius Voicilaș
Dr. Elisabeta Ștefania Roșu
Dr. Anca Marina Izvoranu
Drd. Diana Maria Driga
Cătălina Mariana Dumitrescu
Alexandru Dumitrescu
DATE IMPORTANTE
19 noiembrie 2021

26 noiembrie 2021
08 decembrie 2021
01 februarie 2022

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)
Comunicarea acceptării rezumatelor
Lucrările simpozionului
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”.

2.

O selecție a celor mai bune lucrări va fi publicată în limba engleză în revista ”Agricultural Economics and
Rural Development”, ISSN 1841-0375, indexată în RePEc și EconLit.

LUCRĂRILE SESIUNII SE VOR DESFĂȘURA ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ
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; 0728 026 661
e-mail: sympoiea@gmail.com; iea@ines.ro
http://www.eadr.ro
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