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1. CONTEXT 

Orientările politice ale dnei von der Leyen subliniază necesitatea de a oferi europenilor 

alimente nutritive, accesibile și sigure și de a sprijini agricultorii și pescarii cu o nouă 

abordare  privind alimentele durabile de-a lungul întregului lanț valoric. La 29 ianuarie 2020, 

Comisia și-a prezentat programul de lucru, în cadrul căruia, în cadrul priorității „Pactul 

ecologic european” și al obiectivului „sustenabilitatea sistemelor alimentare”, și-a confirmat 

intenția de a lansa o strategie „De la fermă la consumator” în primăvara anului 2020.  

Numeroși cetățeni și părți interesate au contribuit la consultarea Comisiei deschisă în 

februarie și martie 2020. Inițial planificată pentru sfârșitul lunii martie, lansarea strategiei a 

fost amânată din cauza unei reeșalonări a programului de lucru al Comisiei în contextul 

pandemiei de coronavirus1. Această schimbare a generat o dezbatere între părțile interesate și 

factorii de decizie cu privire la amânarea sau nu a strategiei.  

                                                           
1 A se vedea COM(2020)440, Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020.  

 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=629
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pech/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0381&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/agrifish/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:0440:FIN
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Astfel, la 20 mai 2020, este prezentată  comunicarea „O Strategie „De la fermă la 

consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic ” [COM (2020) 381] 

care acoperă fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, de la producție la consum, 

și contribuie la obiectivele Comisiei Europene în materie de economie circulară. Aceasta este 

însoțită de un plan de acțiune care cuprinde  27 de măsuri legislative și nelegislative ce 

urmează a fi aplicate în perioada 2020 - 2024 (cu o revizuire până la jumătatea anului 2023). 

Pactul ecologic european nu poate fi realizat fără a aborda problema sustenabilității 

alimentare. Elementele pactului sunt strâns interconectate și se consolidează reciproc. În 

special, strategia „De la fermă la consumator” este interconectată cu noul plan de acțiune 

privind economia circulară, cu strategia privind biodiversitatea pentru 2030, strategia 

forestieră, cu ambiția UE în domeniul climei și strategia privind poluarea zero. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII  

2.1. Structura 

Comunicarea este structurată în cinci secțiuni:  

a) partea introductivă explică nevoia pentru o tranziție către sisteme alimentare durabile; 

b) calea de urmat pentru realizarea viziunii UE privind viitoarele sisteme agroalimentare și  

obiectivele; 

c) factorii care favorizează o tranziție echitabilă și transformă provocările în oportunități de 

creștere durabilă (cercetare, investiții, implicarea deplină a părților interesate, servicii de 

consiliere); 

d) contribuția politicii externe a UE la promovarea tranziției globale către sisteme 

agroalimentare durabile prin dezvoltarea alianțelor ecologice, noi acorduri comerciale, 

inițiative internaționale privind cercetarea și inovarea în domeniul alimentar; 

e) în concluzii se menționează  că strategia va fi pusă în aplicare în strânsă coerență cu 

celelalte componente ale Pactul ecologic european și că aceasta va fi revizuită până la 

jumătatea anului 2023 pentru a evalua se dacă măsurile luate sunt suficiente pentru 

atingerea obiectivelor sau dacă sunt necesare acțiuni suplimentare. 

Comunicarea este însoțită de un plan de acțiune care cuprinde o serie de acțiuni (27), grupate 

în jurul a 4 ținte: asigurarea unei producții alimentare durabile (10 acțiuni), stimularea 

practicilor durabile în materie de prelucrare a alimentelor, de vânzare en gros, de vânzare cu 

amănuntul, de ospitalitate și de servicii de alimentație (7 acțiuni), promovarea unui consum 

alimentar durabil, facilitarea trecerii la regimuri alimentare sănătoase și durabile (6 acțiuni) 

reducerea pierderilor și a risipei de alimente (2 acțiuni). Lista este completată de încă 2 

acțiuni orizontale pentru dezvoltarea unui cadru legislativ pentru îmbunătățirea sistemelor 

alimentare durabile și asigurarea securității alimentare.  Lista propunerilor legislative și a 

inițiativelor fără caracter legislativ este însoțită de un calendar orientativ pentru fiecare dintre 

acțiunile planificate pentru perioada 2020-2023.  

 

2.2. Problema pe care strategia își propune să o abordeze 

Deși tranziția către sisteme alimentare mai durabile, inclusiv prin intermediul politicii 

agricole comune și al politicii comune în domeniul pescuitului, este în curs de desfășurare, 

aceasta trebuie să accelereze, având în vedere multiplele dificultăți cu care se confruntă 

sistemele alimentare din UE și la nivel mondial. 

Raportul privind schimbările climatice și terenurile Grupului interguvernamental privind 

schimbările climatice subliniază că va fi imposibil să se mențină temperaturile globale la 

niveluri sigure dacă nu se produce o transformare a modului în care lumea produce alimente 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=629
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=628
https://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_381_RO_ACTE2_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/
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și gestionează terenurile. Raportul estimează că 25-30% din emisiile globale de gaze cu efect 

de seră pot fi atribuite sistemului alimentar. Sistemele alimentare contribuie în mare măsură 

la poluarea aerului, solului și apei, precum și la emisiile de gaze cu efect de seră, precum și la 

pierderea biodiversității. În același timp, fenomenele meteorologice extreme cauzate de 

schimbările climatice afectează grav producția agricolă și de fructele de mare, având 

consecințe grave asupra mijloacelor de subzistență ale agricultorilor și pescarilor, precum și 

ale comunităților costiere și rurale. 

În Uniunea Europeană, aproximativ 20% din alimentele produse sunt în prezent irosite, în 

timp ce 36 de milioane de cetățeni nu își pot permite o masă de calitate la fiecare două zile. 

Totodată s-a observat o  creștere a obezității, contribuind la o prevalență ridicată a bolilor 

legate de alimentație și a costurilor aferente asistenței medicale. Nu permite întotdeauna 

opțiunea sănătoasă este și cea mai ușoară. 

Rezistența la antimicrobiene este, de asemenea, o amenințare gravă pentru sănătate legată de 

utilizarea excesivă și inadecvată a antimicrobienelor, inclusiv la animalele de fermă, precum 

și de răspândirea acestora în mediu. 

2.3. Obiective 

Obiectivul Strategiei este de a transforma sistemele alimentare ale UE într-un „standard 

global pentru durabilitate”. Pentru a realiza acest lucru, trebuie promovată agricultura 

ecologică, îmbunătățirea bunăstării animalelor și inversarea pierderii biodiversității, 

reducerea dependenței de pesticide, de antimicrobiene și de fertilizare în exces. În schimb, 

susține Comisia, agricultorii vor beneficia de o agricultură mai durabilă: randamente mai 

ridicate, metode de producție mai bine aliniate la cererea consumatorilor; un rol mai 

important în lanțul de aprovizionare cu alimente; noi oportunități de afaceri care rezultă din 

cereri noi (de exemplu, sectorul proteinelor vegetale sau bioeconomia); reducerea costurilor 

pentru producția și distribuția produselor alimentare datorită progreselor înregistrate în 

inovare, tehnologie și soluții digitale; oportunități suplimentare de export. 

Strategia stabilește obiective ambițioase pentru 2030:  

 reducerea cu 50 % a utilizării pesticidelor chimice și a riscului reprezentat de acestea, 

precum și a utilizării de pesticide mai periculoase cu 50 % până în 2030;  

 reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50 %, garantând, în același timp, că 

fertilitatea solurilor nu va fi afectată; aceste măsuri vor reduce utilizarea 

îngrășămintelor cu cel puțin 20 % până în 2030; 

 reducerea cu 50 % a vânzărilor de substanțe antimicrobiene destinate animalelor de 

fermă și acvaculturii până în 2030;  

 alocarea pentru agricultura ecologică a unui procent de 25 % din terenurile agricole 

până în 2030; 

 strategia include, de asemenea, obiectivul ca toate zonele rurale să aibă acces la bandă 

largă de mare viteză până în 2025, pentru a permite inovarea digitală. 

Pentru promovarea unui lanț alimentar durabil sunt avute în vedere un cod de conduită al UE, 

norme privind guvernanța corporativă, ambalarea produselor alimentare și standardele de 

comercializare. 

În ceea ce privește consumul, o mai bună informare a consumatorilor și măsuri privind 

achizițiile și impozitarea ar trebui să faciliteze trecerea la regimuri alimentare sănătoase și 

durabile. Se vor stabili obiective pentru reducerea pierderilor de alimente și a deșeurilor, 

inclusiv la data marcării („utilizare până la” și „cele mai bune date înainte”). 



4 

 

În ceea ce privește frauda în domeniul alimentar, Comisia va intensifica eforturile de a 

asigura condiții de concurență echitabile pentru operatori și de a consolida competențele 

autorităților de control și de aplicare a legii. 

Strategia prevede o propunere legislativă pentru un cadru pentru un sistem alimentar durabil 

înainte de sfârșitul anului 2023, precum și elaborarea unui plan de urgență până la sfârșitul 

anului 2021 pentru asigurarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în 

perioade de criză. În plus, având în vedere lecția învățată în timpul actualei crize coronavirus, 

rezerva pentru criza agricolă ar trebui să fie restructurată pentru utilizarea sa potențială în caz 

de criză pe piețele agricole. 

Pentru a facilita tranziția către un lanț alimentar durabil, strategia se bazează pe cercetare și 

inovare (privind resursele naturale, bioeconomia etc.), pe investiții specifice (inclusiv privind 

banda largă pentru integrarea agriculturii de precizie și a utilizării inteligenței artificiale) și pe 

utilizarea sporită a datelor (dezvoltarea statisticilor privind durabilitatea fermelor, 

monitorizarea datelor și competențele IMM-urilor în ceea ce privește utilizarea datelor). 

În cele din urmă, având în vedere că alimentația europeană este deja un standard global 

pentru alimente, aceasta ar trebui să devină, de asemenea, standardul global pentru 

durabilitate. Cooperarea internațională și politicile comerciale vor contribui la promovarea 

tranziției către aprovizionarea cu alimente durabile la nivel mondial. 

O revizuire a strategiei până la jumătatea anului 2023 va evalua dacă măsurile luate sunt 

suficiente. 

Având în vedere natura multidimensională a conceptului de durabilitate (socială, de mediu și 

economică), complexitatea inerentă a sistemelor alimentare și dimensiunea globală a 

problemelor care trebuie abordate, acțiunile la nivelul statelor membre nu pot aborda singure 

gama de provocări cu care se confruntă sistemele alimentare și se vor confrunta în viitor, la 

nivelul UE și la nivel mondial. Prin urmare, sunt necesare acțiuni la nivelul Uniunii Europene 

pentru a asigura coerența politicilor în Uniunea Europeană și în relațiile cu țările terțe și 

pentru a furniza instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor. Politicile UE joacă un 

rol important în facilitarea punerii în aplicare, accelerarea și sprijinirea schimbării. Este 

esențial ca aceste politici ale UE să fie completate de coordonarea și sprijinirea acțiunilor 

statelor membre la nivelul UE, în vederea atingerii obiectivelor sistemelor alimentare 

durabile. 

3. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE  

3.1. Parlamentul European 

La 15 ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care salută intenția Comisiei 

Europene de a prezenta o strategie „De la fermă la consumator” care pune accentul pe rolul 

agriculturii și al agricultorilor din UE în abordarea provocărilor tranziției către o agricultură 

mai durabilă. Parlamentul a salutat angajamentul Comisiei de a combate presiunea 

pesticidelor asupra mediului și sănătății și de a reduce utilizarea și riscul pesticidelor chimice, 

precum și utilizarea îngrășămintelor și antibioticelor, inclusiv prin măsuri legislative. Acesta 

a subliniat necesitatea de a face trimitere la cele mai recente constatări științifice pentru a 

elabora noi standarde de bunăstare a animalelor și de a revizui legislația privind materialele 

care intră în contact cu produsele alimentare și nivelurile maxime de reziduuri de pesticide. 

Rezoluția a subliniat beneficiile noilor tehnologii, inclusiv digitalizarea, și necesitatea de a 

îmbunătăți eficiența utilizării resurselor naturale, aducând, în același timp, beneficii 

economice sectorului agricol. Acesta a subliniat importanța instituirii unui cadru juridic 

pentru ca produsele alimentare importate să respecte standardele europene de mediu. 

Totodată în rezoluție se  solicită stabilirea unui obiectiv, la nivelul UE, de reducere a 

deșeurilor alimentare cu 50% până în 2030 și de integrare a produselor pescărești și de 

acvacultură în strategie. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
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3.2. Consiliul Uniunii Europene 

►8 iunie 2020 - Videoconferința miniștrilor agriculturii  

Miniștrii au desfășurat un prim schimb de opinii privind strategia „De la fermă la 

consumator” și strategia în domeniul biodiversității abordând principalele provocări și 

oportunități pentru realizarea obiectivelor strategiilor. Miniștrii au salut cele două strategii, 

precum și ambiția privind consolidarea rolului fermierilor în lanțul de aprovizionare. Aceștia 

au subliniat că, pentru obiectivele ambițioase ale Strategiei „De la fermă la consumator” și 

ale Strategiei în domeniul biodiversității, trebuie să se aloce un buget ambițios. Multe 

delegații și-au exprimat preocuparea că alocarea unor fonduri insuficiente ar putea pune în 

pericol viabilitatea financiară a fermierilor din UE și că alocările bugetare propuse pentru 

PAC nu sunt pe măsura obiectivelor strategiilor. Miniștrii au exprimat preocuparea că 

eforturile depuse pentru atingerea obiectivelor menite să limiteze utilizarea pesticidelor și a 

antibioticelor ar putea să reducă competitivitatea fermierilor din UE pe piața mondială. 

Aceștia au solicitat de asemenea Comisiei să țină seama de circumstanțele specifice 

naționale. În dezbaterea lor, miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru introducerea unor norme 

comune în materie de etichetare a produselor alimentare. A fost evidențiată, de asemenea, 

importanța sectorului forestier pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei „De la fermă la 

consumator” și ale Strategiei în domeniul biodiversității. Miniștrii au fost de acord că Pactul 

ecologic european este un pas în direcția corectă, dar au recunoscut că există diferențe 

semnificative între pozițiile inițiale ale statelor membre, de care trebuie să se țină seama, și că 

trebuie evitate abordările uniforme. În intervențiile lor, aceștia au subliniat importanța bunei 

comunicări cu fermierii care se preconizează că vor depune cele mai mari eforturi. A fost de 

asemenea des menționată găsirea unei soluții comune din punctul de vedere al sprijinului 

financiar pentru adaptarea și tranziția întregului sector al producției de alimente, de la 

producția primară la produsele finale.  

►20 iulie 2020 - Consiliul pentru agricultură și pescuit,  

Cu ocazia reuniunii, prima în format fizic după cea din ianuarie 2020, miniștrii au discutat în 

detaliu strategia „De la fermă la consumator”, concentrându-se asupra modalităților de 

sporire a durabilității sistemelor alimentare. Comisia Europeană a reiterat importanța 

includerii obiectivelor și țintelor strategiei „De la fermă la consumator” în viitoarele planuri 

strategice naționale din cadrul PAC, prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări. 

Cu un larg consens, miniștrii au solicitat să se dea dovadă de transparență, flexibilitate și 

rapiditate în procesul de publicare și de reflectare a acestor recomandări în planurile 

strategice naționale ale fiecărui stat membru. În urma întrebărilor adresate de mai mulți 

miniștri, Comisia Europeană a clarificat faptul că aceste recomandări nu sunt obligatorii din 

punct de vedere juridic. 

4. ALTE POZIȚII RELEVANTE 

►19 iunie 2020 – Declarația comună a miniștrilor agriculturii din cadrul Grupului de la 

Visegrad (Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia), Bulgaria și România privind 

reforma politicii agricole comune în contextul Pactului ecologic european,  strategiilor „De la 

fermă la consumator” și „Biodiversitate” și a pandemiei COVID19. 

În declarație se subliniază că: 

 menținerea competitivității agriculturii reprezintă o importanță crucială – ambițiile 

politicilor climatice ar trebui să fie echilibrate în ceea ce privește competitivitatea 

producătorilor europeni; 

 rolul esențial al pădurilor și al sectorului forestier la dezvoltarea durabilă a zonelor 

rurale; sectorul trebuie consolidat prin măsuri diversificate și finanțare adecvată în 

cadrul PAC. 

De asemenea, Comisia Europeană este invitată să poarte discuții cu statele membre 

referitoare la obiectivele Pactului ecologic european și ale strategiilor de la fermă la 

https://www.consilium.europa.eu/media/44394/eu-2020-hr_hlvc-agrifish-presidency-summary.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45285/st09811-final-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9591-2020-INIT/en/pdf
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consumator și privind biodiversitatea, ținând seama de particularitățile, nevoile și condițiile 

fiecărui stat membru în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obiectivele. O evaluare a 

impactului ar trebui să însoțească și să faciliteze această discuție. 

Se atrage atenția asupra faptului că o procedură de evaluare transparentă și obiectivă a 

planurilor strategice ale PAC reprezintă un punct de plecare esențial pentru o viitoare PAC 

care să funcționeze fără sincope. Recomandările specifice ale Comisiei în ceea ce privește 

obiectivele celor 2 strategii ar trebui să servească doar ca document de orientare, care să ajute 

statele membre pe tot parcursul procesului de planificare și să nu influențeze din punct de 

vedere juridic aprobarea oficială a planurilor strategice. 

Totodată, se solicită un nivel adecvat de finanțare a PAC în cadrul noului cadru financiar 

multianual, având în vedere numărul de dificultăților cu care se va confrunta PAC în viitor. 

5. ROMÂNIA 

►Poziția României în cadrul videoconferinței informale a consiliului pentru agricultură 

și pescuit din 8 iunie 2020 

Obiectivele specifice stabilite în cele două strategii sunt adecvate în condițiile în care se 

asigură resursele financiare pentru ca agricultorii să atingă țintele propuse cu asigurarea 

securității alimentare. România este afectată de principalele provocări reprezentate de 

reducerea pesticidelor (cu 50%), reducerea fertilizanților (cu 20%), creșterea suprafeței 

agricole cultivate ecologic (cu 25%) care presupune costuri și prețuri mai mari și reducerea 

cu cel puțin 10% a suprafeței agricole prin acoperire cu  caracteristici de peisaj de înaltă 

diversitate, toate acestea având ca efect reducerea producției europene de produse agro-

alimentare, cu riscul de a fi compensate de importuri care nu respectă nici pe departe aceleași 

standarde și cerințe. Promovarea acestor ținte ar trebui să fie făcută numai după analize 

aprofundate de impact și soluții alternative pentru fermieri. 

►Poziția României în cadrul reuniunii Consiliului pentru agricultură și pescuit din 20 

iulie 2020 

Strategia „De la fermă la consumator” propune obiective care vor avea impact benefic asupra 

mediului și climei, prin stimularea aplicării unor practici agricole durabile, dar vor afecta 

competitivitatea fermierilor europeni. România susține inițiativa Comisiei de a sprijini statele 

membre cu recomandări care să faciliteze transpunerea obiectivelor celor 2 Strategii, dar 

acestea trebuie să rămână doar recomandări, să nu condiționeze aprobarea Planului 

Strategic  și să țină cont de specificitatea fiecărui stat membru. 

România este de părere că soluțiile trebuie să fie pe măsura ambițiilor, atât din perspectiva 

bugetului, cât și a cerințelor pentru transformarea durabilă a modului de producție agro-

alimentară a UE. 

Atingerea obiectivelor constituie o mare provocare și ar putea conduce la ineficiența acestei 

strategii deoarece: 

 cerințele sunt foarte ambițioase, iar fondurile nu sunt corelate cu acestea; prin urmare, 

există riscul ca fermierii să nu fie interesați de accesarea măsurilor; 

 reducerea utilizării inputurilor chimice va conduce la reducerea productivității și, 

implicit, a veniturilor fermierilor, deci trebuie identificate soluții care să evite punerea 

în pericol a siguranței alimentare și falimentul fermelor europene, care ar duce la 

importul de produse care nu respectă standardele UE. 

România consideră că prioritățile și măsurile sunt adecvate pentru a atinge obiectivele 

strategiei. Asigurarea unui sistem alimentar durabil reprezintă o oportunitate întrucât 

încurajează lanțurile de aprovizionare mai scurte, oferă posibilitatea consumatorilor de a 

alege diete mai sănătoase și sustenabile. Realizarea obiectivelor strategiei nu trebuie să 

compromită în nici un fel securitatea și siguranța alimentară. 
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Poziția României în cadrul reuniunii miniștrilor agriculturii din țările membre ale 

Grupului de la Vișegrad din 19 iunie 2020   

România a subliniat necesitatea ca bugetul PAC să beneficieze de fonduri financiare adecvate 

perioadei actuale, în contextul creșterii obligațiilor fermierilor precum și a unui sprijin 

financiar consistent pentru a face față cerințelor suplimentare din domeniul climei, mediului 

și pentru asigurarea securității alimentare. 

Legat de strategia „De la fermă la consumator” şi strategia UE pentru biodiversitate, România 

și-a arătat preocuparea în privința acțiunilor și a calendarului de punere în aplicare din punct 

de vedere al legăturii acestora cu planurile strategice, precum și necesitatea ca impactul 

fiecărei acțiuni în legislația PAC să fie analizat temeinic. 

Totodată  a fost subliniată cerința ca PAC să rămână o politică puternică, finanțată 

corespunzător pentru a răspunde cu succes tuturor provocărilor actuale și viitoare, inclusiv a 

celor provenite din Pactul Ecologic European și din strategiile implicite pentru a asigura o 

aprovizionare continuă și suficientă cu alimente de calitate pentru consumatorii din UE. 

Pentru atingerea scopului propus de cele două strategii este necesară o mai bună informare și 

educare a consumatorilor în ceea ce privește consumul responsabil și sănătos de alimente, 

etichetare corespunzătoare, dar și trasabilitate a materiilor prime utilizate în producție. 

De asemenea, s-a punctat oportunitatea armonizării cadrului juridic național cu 

reglementările europene pentru combaterea fraudelor alimentare, ținând cont de asigurarea 

unui grad ridicat de protecție a consumatorilor, prin combaterea și sancționarea conduitei 

neloiale a operatorilor economici în relația cu aceștia. 

 

 

Mihaela Gîdei 
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