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ORGANIZEAZĂ SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ:

CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
- a 23-a ediție cu tema:

"PIEȚELE AGRICOLE ȘI SPAȚIUL RURAL ÎN CONTEXTUL
MODERNIZĂRII ȘI SIMPLIFICĂRII POLITICII AGRICOLE COMUNE"
SESIUNEA VA AVEA LOC ÎN DATA DE
11 DECEMBRIE 2018
LA CASA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ
(Piaţa Lahovari, nr. 9, sector 1, Bucureşti)

DESCRIEREA TEMEI:
Politica Agricolă Comună (PAC) a cunoscut de-a lungul deceniilor numeroase modificări și
adaptări la cerințele producătorilor, ale consumatorilor, la problemele de mediu, sub
presiunea schimbărilor climatice, în scopul atingerii unei dezvoltări durabile și inclusive.
Dezbaterile privind reformarea PAC în perioada post 2020 au căpătat consistență atunci
când Comisia Europeană a publicat viziunea sa privind viitorul agriculturii și alimentației
în Uniunea Europeană. Consultarea publică realizată în prima jumătate a anului 2017 pe
tema modernizării și simplificării PAC a confirmat faptul că instrumentele actuale ale PAC
reușesc să abordeze numai într-o anumită măsură provocările actuale, în special cele
legate de mediu și climă, domenii în care majoritatea fermierilor și altor actori interesați
consideră că PAC ar trebui să facă mai mult.
În viziunea sa privind agricultura și alimentația, Comisia Europeană pledează pentru o
Politică Agricolă Comună 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, să asigure gestionarea riscurilor,
protejarea mediului și a acțiunilor climatice, contribuind în același timp la consolidarea
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structurii socio-economice a zonelor rurale și la atragerea de tineri fermieri în activitățile
agricole.
Creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele rurale rămân priorități ale
PAC deoarece zonele rurale se confruntă cu probleme structurale cum ar fi 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 și conectivitate de calitate. Noile lanțuri de valori din mediul rural, cum ar fi
energia curată, bioeconomia emergentă și economia circulară pot crea locuri de muncă și
noi oportunități pentru zonele rurale.
În același timp, reînnoirea generațiilor de fermieri ar trebui să reprezinte o prioritate pentru
viitoarea politică, iar o mai bună implementare presupune o mai bună corelare între
acțiunile naționale și cele ale UE. România este unul dintre statele membre ale UE cele
mai afectate de exodul tinerilor din mediul rural; de aceea sunt necesare noi măsuri,
concrete, de susținere, inclusiv pentru organizarea în asociații de producători, cu
simplificarea masivă a procedurilor privind accesarea fondurilor europene și naționale, cu
o gamă cât mai largă de proiecte destinate special tinerilor.
Modernizarea PAC are în vedere și introducerea noilor tehnologii și folosirea inovării pe
scară largă (programul de cercetare al UE Horizon Europe pentru proiectele de cercetare
și inovare în domeniul agro-alimentar, dezvoltare rurală și bioeconomie), ceea ce va
contribui de asemenea la înnoirea generațiilor în agricultură și în spațiul rural. Se dorește
de asemenea crearea unui cadru adecvat pentru gestiunea riscurilor pentru a face față
mai bine riscurilor legate de producție, prețuri și venituri, dar și pentru remedierea
deficiențelor structurale.
Pentru România, agricultura este un domeniu strategic important, însă creșterea sectorului
până la nivelul potențialului resurselor sale este încă un obiectiv în curs de realizare.
Efectele sociale și economice obținute în urma aplicării PAC în România au făcut obiectul
a numeroase studii de cerecetare, iar contextul oferit de modernizarea și simplificarea
PAC pentru noua perioadă de programare oferă cadrul pentru noi oportunități de studii și
cercetări în domeniu.
OBIECTIVE:
Scopul acestui eveniment științific este de a 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 a sectorului agroalimentar în
contextul dat de modernizarea și simplificarea PAC pentru perioada de programare 20212027. 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: Exploatația agricolă și managementul resurselor
 Conservarea și managementul durabil al resurselor naturale
 Management eficient în exploatațiile agricole
 Investiții și managementul riscului în agricultură
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Dimensiunea și calitatea resurselor de muncă
Adaptarea agriculturii la schimbările climatice

Secțiunea 2: Potențialul de dezvoltare al piețelor agricole
 Stabilitatea ofertei de produse agricole
 Volatilitatea prețurilor agricole
 Politici agricole, de securitate și siguranță alimentară
 Calitate și siguranță pe lanțurile agroalimentare
 Competitivitatea produselor agroalimentare în plan național, european și mondial
 Schimbări structurale în agricultură și industria alimentară
Secțiunea 3: Spațiul rural și politica de 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 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
 Prof. univ. dr. Dan Boboc - Decan, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a
Mediului, Academia de Studii Economice, Bucureşti
 Prof. univ. dr. Gabriel Popescu – 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 – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”,
Iaşi
 Dr. Violeta Florian – Institutul de Economie Agrară, Bucureşti
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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

COMITETUL DE ORGANIZARE:
Dr. Lucian Luca
Conf. univ. dr. Camelia Gavrilescu
Dr. Iuliana Ionel
Dr. Mirela-Adriana Rusali
Dr. Cornelia Alboiu
Cătălina Mariana Dumitrescu
Laurenţiu Simion

DATE IMPORTANTE:
01 noiembrie 2018

15 noiembrie 2018
11 decembrie 2018
31 ianuarie 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)
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” (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.

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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