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ABSTRACT. Agricultural politics and rural development. The specific public policies
of the Romanian Government achieve the following objectives: completion of land tenure
reform; transforming farms family into commercial farms, training middle class in rural;
efficient allocation of budgetary resources to support farmers; support recovery of
agricultural production through market measures; development and modernization of
villages; sustainable development of forest; institutional reform.
Keywords: agricultural and rural development, public policies, farmers, agricultural
production, village modernization.
Pooliticile Guvernului României, în ceea
ce priveşte reforma agriculturii în Romania,
au în vedere înfăptuire a opt obiective
prioritare, ce vor fi prezentate în cele ce
urmează.

silvice, pepiniere) aflate pe terenurile
forestiere retrocedate;
clarificarea procedurilor de succesiune a
terenurilor, precum şi sprijinirea
parcelării în condiţii de eficienţă.

1. Finalizarea reformei proprietăţii
funciare, ce urmează a se realize prin:
încheierea procesului de retrocedare a
proprietăţilor funciare pe seama
terenurilor aflate în proprietatea Agenţiei
Domeniilor Statului, privatizarea
terenurilor rămase după această acţiune
şi justă despăgubire în cazurile obiective
în care retrocedarea nu se poate efectua
în nature;
finalizarea cadrului legal şi demararea
procesului de despăgubire justă în cazul
imobilelor şi terenurilor agricole şi
forestiere care nu au putut fi retrocedate
în nature;
monitorizarea retrocedărilor de
proprietăţi funciare;
intabularea tuturor suprafeţelor agricole
din extravilan şi a celor forestiere,
inclusiv a celor rezultate din ieşirea din
indiviziune, prin introducerea cadastrului
unitar, pe cheltuiala statului;
trecerea în proprietatea asociaţiilor
proprietarilor de păduri a drumurilor
forestiere şi a celorlalte active (case

2.
Stimularea tr ansfor măr i i
gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole
familiale cu caracter comercial, formarea
şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul
rural constituie preocuparea principală a
Guvernului. În acest sens, suplimentar
politicilor de susţinere a tuturor exploataţilor
agricole, se vor aplica următoarele măsuri:
acoperirea din bugetul statului a
cheltuielilor efectuate cu plata taxelor
pentru schimburi şi vânzări de terenuri
agricole, întocmirea de documentaţii;
promovarea, în următorii 4 ani, a unui
Program naţional de investiţii în ferme
zootehnice şi vegetale noi şi de
consolidare a celor existente, adresat cu
prioritate familiilor de tineri;
asigurarea unei rente funciare viagere,
egală cu echivalentul a 100 euro pe an
pentru fiecare hectar de teren agricol
vândut de un proprietar în vârstă de
minim 60 de ani, precum şi echivalentul
a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar
de teren agricol deţinut de un proprietar
în vârstă de minim 60 de ani care
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renunţă la folosinţa terenului în favoarea
unei exploataţii înregistrate;
susţinerea fermelor familiale care au
minim 3 vaci în vederea dotării lor cu
aparate de muls, instalaţii pentru răcire şi
stocarea laptelui.
3. Alocarea eficientă a resurselor
bugetare pentru sprijinirea producătorilor
agricoli, prin:
subvenţionarea seminţelor selecţionate, a
materialului săditor şi a materialului
seminal genetic ameliorate;
acordarea de subvenţii pentru
îmbunătăţirea calităţii materialului
genetic folosit pentru juninci la prima
fătare, scrofiţe, viţei obţinuţi, oi - mioare
şi berbeci;
menţinerea în continuare a sprijinului
direct şi a primelor şi subvenţiilor pentru
produsele agricole de bază introduse în
circuitul commercial;
încurajarea producţiei la culturi
deficitare: plante tehnice, sfeclă de zahăr,
culturi bio-ecologice şi de asolament în
vederea refacerii potenţialului agricol al
terenului, precum şi realizării acelor
produse la care România este
competitive;
subvenţionarea primelor de asigurare şi
plata despăgubirilor pentru calamităţi
naturale şi a celor cauzate de animale
salbatice;
suportarea de către stat a costurilor de
marcare şi identificare a animalelor,
precum şi a contravalorii tratamentelor
antiepizootice de supraveghere, profilaxie
şi combatere a bolilor la animale, de
prevenire a transmiterii bolilor de la
animale la om;
susţinerea unui program naţional,
defalcat pe comunităţi locale, pentru
combaterea şi diminuarea efectelor
eroziunilor de suprafaţă ale solului;
susţinerea de la bugetul de stat a
lucrărilor de amenajare a pădurilor
private;
amendarea Legii privind creditul agricol
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prin crearea unui sistem unitar de
accesare atât a creditelor pentru
producţie, cât şi a creditelor pentru
investiţii.;
stabilirea nivelului accizelor din preţul
motorinei pentru efectuarea lucrărilor
agricole la nivelul legiferat în Uniunea
Europeană.
5. Sprijinirea valorificării producţiei
agricole prin măsuri de piaţă are în vedere:
modificarea Legii pieţelor, care să
cuprindă într-un cadru unitar toate
reglementările mecanismelor de
intervenţie a statului şi sursele de
asigurare a plafoanelor de finanţare;
primele şi subvenţiile, produsele şi
cantităţile cărora li se vor aplica aceste
măsuri de intervenţie, precum şi
distribuţia acestora, vor fi anunţate
producătorilor înainte de începerea
anului agricol;
utilizarea preţului minim garantat pentru
produsele agricole de bază (grâu, lapte,
carne);
sprijinirea dezvoltării burselor produselor
agricole şi lemnului;
extinderea reţelei pieţelor de gros;
dezvoltarea ofertei de servicii şi produse
ale pădurii, altele decât lemnul;
încurajarea parteneriatului public-privat
în vederea achiziţionării produselor
agricole de bază.
5. Dezvoltarea şi modernizarea satelor.
Guvernul va aplica politicile de dezvoltare
rurală, prin:
promovarea de politici financiare care să
permită exploataţiilor agricole familiale
şi comunităţilor rurale accesul la
programele cu finanţare internaţională,
în vederea absorbţiei integrale a
fondurilor structurale destinate
dezvoltării rurale;
î m bu n ă t ă ţ i r e a
pr elucr ăr ii
şi
marketingului produselor agricole şi
piscicole;
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- dezvoltarea şi diversificarea activităţilor
economice care să genereze activităţi
multiple şi venituri alternative;
alocarea de fonduri comunităţilor săteşti
pentru crearea condiţiilor de stabilire a
cadrelor didactice, sanitare, agricole şi
veterinare în mediul rural;
înfiinţarea în sediile primăriilor din
mediul rural a birourilor notariale pentru
a facilita circulaţia liberă a terenurilor;
continuarea lucr ărilor privin d
alimentarea cu apă a satelor şi lansarea
programului naţional de construcţie a
reţelei de canalizare şi de realizare a
staţiilor de epurare în localităţile rurale şi
localităţile recent declarate oraş prin lege
dar care nu dispun de o infrastructură
urbană;
aplicarea programului naţional pentru
asfaltarea drumurilor comunale, prin
dezvoltarea programului naţional privind
pietruirea drumurilor comunale;
întocmirea planurilor de dezvoltare
locală pe localităţi într-un termen de 4
ani şi integrarea acestora în planurile de
dezvoltare realizate la nivel judeţean şi
apoi regional pentru a facilita investiţiile
în infrastructura fizică rural;
corelarea planurilor de amenajare a
teritoriului în profil rural cu proiectele de
dezvoltare a serviciilor legate de
agricultură (fitosanitare, veterinare,
laboratoare de calitate, servicii de
consultanţă), a serviciilor publice
(învăţământ, sănătate, asistenţă socială,
cultură şi culte), precum şi a utilităţilor
publice: distribuţia apei, gaze, canal,
colectare deşeuri;
stimularea dezvoltării activităţilor
economice alternative: meşteşuguri
tradiţionale, activităţi şi servicii
neagricole;
încurajarea agriturismului şi a producţiei
ecologice;
evaluarea economică a zonelor rurale
periferice şi a celor defavorizate natural
pentru întocmirea planurilor de
dezvoltare locală;

6. Dezvoltarea pisciculturii. În
domeniul piscicol, Guvernul României
României va aplica următoarele politici:
aplicarea măsurilor tehnice de protecţie a
resurselor piscicole;
evaluarea condiţiilor de acces al navelor
străine de pescuit în apele teritoriale
româneşti;
protejarea speciilor şi raselor de peşti în
vederea reproducerii şi furnizării de
material biologic selecţionat pentru
fermele piscicole;
modernizarea unităţilor de acvacultură
marină;
facilitarea investiţiilor noi, precum şi
modernizarea şi retehnologizarea
capacităţilor existente;
7. Gestionarea durabilă a pădurilor.
Pentru gestionarea durabilă a pădurilor
Guvernul României va promova următoarele
măsuri:
restituirea integrală a suprafeţelor de
pădure către foştii proprietari, inclusiv a
celor care în anul 1968 la trasarea noilor
judeţe au ramas în judeţele vecine;
creşterea suprafeţelor ocupate cu păduri
prin:
- împădurirea de terenuri degradate,
inapte pentru agricultură, prin
comunităţile locale, cu finanţare de la
bugetul de stat şi suportarea costurilor
aferente lucrărilor de îngrijire a
acestor plantaţii până la realizarea
stării de masiv;
- înfiinţarea de perdele forestiere de
protecţie a câmpurilor, căilor de
comunicaţie şi aşezărilor umane.
scutirea de taxe pentru schimburile de
terenuri forestiere, în scopul regularizării
a m pl a sa m en t e l or şi com a să r i i
proprietăţilor private;
susţinerea de la bugetul statului a
lucrărilor de amenajare a pădurilor
private;
promovarea unui program naţional de
construcţie de drumuri forestiera;
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sprijinirea înfiinţării ocoalelor silvice
private.
8. Îmbunătăţirea cadrului institutional
Guvernul va adopta următoarele măsuri:
înfiinţarea, în subordinea guvernului, a
Agenţiei Naţionale pentru Controlul şi
Supravegherea Retrocedării Proprietăţilor
Funciare;
crearea unei organizaţii interprofesionale
pentru derularea parteneriatului publicprivat, în vederea achiziţionării,
depozitării şi valorificării produselor de
bază;
modificarea şi structurarea sistemului de
indicatori de statistică agricolă în
concordanţă cu sistemul EUROSTAT;
îmbunătăţirea sistemului de control al
calităţii produselor alimentare prin
respectarea normelor minime de
siguranţă a alimentelor impuse de
cerinţele politicii agricole comune,
precum şi definitivarea procesului de
modernizare a laboratoarelor, a punctelor
de inspecţie la frontieră, dezvoltarea
sistemelor informatice şi de control
sanitar-veterinar şi fitosanitar;
consolidarea Agenţiei Veterinare şi de
Siguranţă Alimentary;
continuarea construcţiei instituţionale
necesară funcţionării Politicii Agricole
C om un e, î n con for m i t a t e c u
reglementările Uniunii Europene;
extinderea reţelei de contabilitate
agricolă;
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susţinerea cu precădere, ca rezultat al
negocierilor cu UE, a programelor de
îmbunătăţire a calităţii produselor
proaspete şi prelucrate şi de conformare
a unităţilor de procesare;
înfiinţarea şi organizarea la nivel de
comună a oficiului local de consultanţă
agricolă şi financiară;
crearea cadrului legal privind trecerea în
subordinea Agenţiei Naţionale de
Consultanţă Agricolă a oficiilor judeţene
şi locale de consultanţă agricolă, pentru
a stabili o relaţie coerentă de
subordonare, monitorizare şi evaluate;
fixarea şi livrarea pachetelor de servicii
de consultanţă pentru fermieri, prin
aplicarea programelor anuale de formare
şi perfecţionare profesională a fermierilor
cu asistenţa consultanţilor Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă;
fixarea cadrului de cooperare pe bază de
contract între unităţile de cercetaredezvoltare controlate de stat şi Agenţia
Naţională de Consultanţă Agricolă
pentru asigurarea transferului tehnologic;
clarificarea statutului juridic şi a
obi ect u l u i d e a ctivitat e a
Companiei Naţionale de Administrare a
Fondului Piscicol;
crearea cadrului legal privind înfiinţarea
Cooperativelor de Credit Rural;
capitalizarea Fondului Român de
Garantare a Creditului Rural;
reglementarea şi promovarea schemelor
de microcreditare în comunităţile rurale
sărace.
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