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Rezumat 

Comisia Europeană prezintă o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu menite să consolideze 

securitatea alimentară în statele membre și să sprijine fermierii și consumatorii din UE, în 

contextul creșterii prețurilor la alimente și a costurilor factorilor de producție (respectiv: energia 

și îngrășămintele). În conformitate cu viziunea și obiectivele strategiei UE „De la fermă la 

consumator”, prezentată în 2020, Comisia Europeană accentuează necesitatea ca sectorul agricol 

și aprovizionarea cu alimente în statele europene să devină mai reziliente și mai sustenabile. 

Totodată, Comisia se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că UE, ca 

exportator net de alimente și producător agroalimentar major, va contribui semnificativ la 

securitatea alimentară mondială.  

Parlamentul European reafirmă angajamentele față de durabilitate și siguranța alimentară și 

subliniază că toate alimentele și furajele importate trebuie să respecte standardele UE în materie 

de siguranță alimentară, inclusiv nivelurile maxime de reziduuri de pesticide și antimicrobiene. 

Consiliul UE recunoaște necesitatea ca sistemul alimentar european să fie adaptat exigențelor 

viitorului pentru a face față potențialelor riscuri și crize.  

 

Cuvinte-cheie: politica agricolă comună; securitatea alimentară; sisteme alimentare; agricultură; 

strategia „De la fermă la consumator”; Pactul ecologic european 
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1. CONTEXT  

 

Una dintre dimensiunile politicii agricole comune (PAC) urmărește reglementarea funcționării 

piețelor produselor agricole și dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale. Politicile UE în privința 

siguranței alimentare vizează întreg lanțul alimentar, 

de la fermă la consumator. Comisia Europeană și-a 

propus să garanteze securitatea și calitatea produselor 

alimentare și a hranei pentru animale, inclusiv 

respectarea unor standarde în materie de sănătate și 

bunăstare a animalelor. De asemenea este vizată 

protecția plantelor, etichetarea corectă a produselor, 

difuzarea de informații clare privind originea, 

conținutul și consumul alimentelor.  

În mai 2020, Comisia Europeană a prezentat strategia 

UE privind biodiversitatea pentru 2030 - COM(2020)3801 și strategia „De la fermă la 

                                                           

1 A se vedea fișa documentului supus controlului parlamentar în afaceri europene la Camera Deputaților aici.  

Sistemul alimentar durabil 
garantează securitatea alimentară și 
produse alimentare pentru toți, 
astfel încât să nu fie compromise 
bazele economice, sociale și de 
mediu care asigură securitatea 
alimentară și nutriția pentru 
generațiile viitoare” (definiția FAO). 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/food-safety_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=628
https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
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consumator” – COM(2020)3812. Legătura dintre reforma PAC (2023 – 2027) și Pactul ecologic 

european a fost detaliată printr-un  document de lucru al Comisiei Europene - SWD(2020)93.  

Strategia UE privind biodiversitatea stabilește un cadru de guvernanță consolidat pentru a remedia 

disparitățile existente, asigură aplicarea deplină a legislației UE, în beneficiul oamenilor, al 

planetei, al climei și al economiei, în conformitate cu obiectivele ONU statuate prin  Agenda 2030 

pentru dezvoltarea durabilă și prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice.  

În raportul de analiză prospectivă strategică din 2021, care se axează pe autonomia strategică 

deschisă. Comisia Europeană a statuat că „garantarea unor sisteme alimentare durabile și 

reziliente” este unul dintre domeniile-cheie strategice pentru consolidarea poziției UE de lider 

mondial.  

În iunie 2021, Comisia Europeană a prezentat o viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale 

UE „Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040” – 

COM(2021) 345, în contextul dublei tranziții (ecologice și digitale) și al învățămintelor desprinse 

din pandemia de Covid-19. 

În iulie 2021, Parlamentul European și Consiliul UE au convenit asupra Regulamentului (UE) 

2021/1139 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de 

modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004; astfel  FEAMPA a devenit fondul pentru politicile 

UE în domeniul maritim și al pescuitului între 2021 și 2027. 

În noiembrie 2021, Comisia Europeană a prezentat un plan de urgență pentru aprovizionarea cu 

alimente și securitatea alimentară în vremuri de criză – COM(2021)689, prin care UE se asigură 

că nu vor exista penurii de alimente în vremuri de criză pentru cetățenii europeni. Planul de 

urgență evidențiază reziliența generală a sistemului alimentar al UE, identifică neajunsurile și 

prezintă acțiuni pentru îmbunătățirea pregătirii UE. În acest scop, Comisia Europeană a înființat 

în 2021 un mecanism european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate 

alimentară (EFSCM), prin intermediul căruia au fost acordate subvenții statelor membre  pentru 

sectoarele agricole afectate de creșterea prețurilor de producție și de închiderea unor piețe de 

desfacere3. 

În decembrie 2021, a fost  adoptat Regulamentul (UE) 2021/2115 de stabilire a normelor privind 

sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul 

politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 

a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013. 

În contextul determinat de criza din Ucraina, Comisia Europeană a monitorizat situația securității 

alimentare, luând în considerare faptul că Ucraina și Rusia sunt furnizori importanți de cereale și 

de uleiuri vegetale pe piața mondială. Ucraina asigură 10% din totalul exporturilor de grâu la 

nivel mondial, 13% din totalul exporturilor de orz, 15% din totalul exporturilor de ulei de floarea-

soarelui (peste 50 % din comerțul mondial) și este un important furnizor de porumb (furajer) 

pentru Uniunea Europeană și China, iar Rusia furnizează 24% din totalul exporturilor grâul, 14 % 

din totalul exporturilor de orzul și  23% din totalul exporturilor de ulei de floarea-soarelui. Africa 

                                                           
2 A se vedea fișa documentului supus controlului parlamentar în afaceri europene la Camera Deputaților aici. A se 

vedea, în acest sens, și Hotărârea Camerei Deputaților nr. 11/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.  139 din 10 februarie 2021. 
3 Acțiunile mecanismului EFSCM al UE pot fi consultate aici.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_381_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_93_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://www.mae.ro/node/35919
http://www.mmediu.ro/categorie/acordul-de-la-paris/178
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2021_en.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1139
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_ro
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=666
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2115
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=630
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1889772042/HCD_COM(2020)_301%20(anonimizat).pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_ro
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de Nord și Orientul Mijlociu importă peste 50 % din necesarul lor de cereale din Ucraina și din 

Rusia. Uniunea Europeană și-a propus să abordeze problema creșterii prețului grâului, al 

îngrășămintelor și penuria de alimente prognozate în zona Balcanilor, Africa de Nord și Orientul 

Mijlociu, prin „diplomaţia alimentară”4.  În acest scop, UE furnizează sprijin financiar statelor în 

dificultate:  225 de milioane euro pentru Africa de Nord și Orientul Mijlociu.  

La 13 aprilie 2022, liderii Grupului Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional, 

Programului Alimentar Mondial și Organizației Mondiale a Comerțului au prezentat o 

o declarație comună în care propun acțiuni coordonate urgente privind asigurarea securității 

alimentare la nivel global - furnizarea de ajutoare alimentare de urgență, alocarea de sprijin 

financiar gospodăriilor și țărilor afectate de penurii de alimente, facilitarea comerțului liber, 

investiții în producția alimentară durabilă și securitatea nutrițională.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

2.1. Obiectivul general  

Comunicarea prezintă răspunsul Comisiei Europene la invitația formulată de Consiliul European 

în declarația de la Versailles din 10 și 11 martie 2022, de a prezenta opțiuni pentru a aborda 

creșterea prețurilor la alimente și problematica securității alimentare la nivel mondial. 

 

2.2. Obiectivele secundare  

Comunicarea propune măsuri pe termen scurt pentru sprijinirea securității alimentare și a 

agriculturii în Ucraina, a securității alimentare mondiale și a producătorilor și consumatorilor din 

UE.  

Comunicarea lansează un apel la abordarea deficiențelor puse în evidență de criza actuală astfel 

încât să se realizeze o consolidare a tranziției către sisteme alimentare sustenabile, reziliente și 

echitabile în UE și la nivel mondial. 

 

2.3. Prezentarea propriu-zisă  

Comunicarea propune o serie de acțiuni statelor membre pentru sprijinirea securității 

alimentare și a agriculturii: 

 ajutor alimentar, asistență umanitară și sprijin pentru sectorul agricol și pescăresc, în 

strânsă cooperare cu partenerii internaționali; 

 strategii ample de finanțare, pentru a sprijini redresarea ecologică; 

 monitorizare și analiză periodice ale prețurilor la alimente și ale insecurității alimentare; 

 realizarea tranziției către sisteme alimentare agricole și acvatice reziliente și durabile; 

                                                           

4 Expresia „diplomație alimentară” a UE a fost menționată la 7 aprilie a.c. de vicepreședintele Comisiei Europene/ÎR 

Josep Borrell. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/commission-acts-support-food-security-and-resilience-southern-neighbourhood_en
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/04/13/joint-statement-the-heads-of-the-world-bank-group-imf-wfp-and-wto-call-for-urgent-coordinated-action-on-food-security
https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf
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 intensificarea asistenței umanitare în favoarea regiunilor și a grupurilor de populație 

afectate de insecuritatea alimentară; 

 acordarea de sprijin macroeconomic țărilor în curs de dezvoltate cu venituri mici și cu 

deficit de produse alimentare, în cazul în care acestea îndeplinesc cerințele de eligibilitate, 

pentru implementarea unor măsuri de atenuare în scopul sprijinirii grupurilor celor mai 

afectate de creșterile prețurilor (la alimente); 

 să militeze împotriva restricțiilor la export și a interdicțiilor de export în ceea ce privește 

alimentele și pentru buna funcționare a pieței unice. 

Comunicarea propune măsuri pentru consolidarea securității alimentare în UE, respectiv 

disponibilitatea, accesibilitatea produselor alimentare și stabilizarea piețelor agricole din UE și 

sprijinirea producătorilor: 

 reorientarea pe termen lung a sectorului alimentar către durabilitate și reziliență; se 

estimează că inovarea prin cercetare, cunoaștere, tehnologie, agroecologie și prin 

adoptarea celor mai bune practici poate atenua presiunea asupra costurilor factorilor de 

producție fără a afecta capacitățile de producție;  

 statele membre sunt îndemnate să își revizuiască planurile strategice PAC (2023-2027) 

pentru a-i sprijini pe fermieri să optimizeze eficiența îngrășămintelor, reducându-le 

utilizarea; planurile strategice PAC vor sprijini trecerea  la practici agricole durabile și 

sisteme de producție reziliente;  

 se recomandă statelor membre consolideze reziliența fermelor mici și mijlocii, vulnerabile 

la volatilitatea piețelor;  

 statele membre sunt încurajate să recurgă frecvent la Fondul pentru dezvoltare rurală în 

scopul finanțării unor instrumente de gestionare a riscurilor, pentru a-i ajuta pe fermieri 

să facă față pierderilor de venituri și pentru a sprijini dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a altor tipuri de diversificare a veniturilor fermelor;  

 statele membre sunt încurajate să definească și să implementeze noul mecanism de 

condiționalitate astfel încât să îi maximizeze contribuția la atingerea obiectivelor climatice 

și de mediu, reducându-i la minimum impactul potențial asupra capacității de producție. 

În ce privește consolidarea rezilienței prin reducerea dependenței de combustibilii fosili și de 

importurile de factori de producție, Comisia Europeană: 

 va sprijini, prin intermediul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane (FEAD), acțiunile țărilor din UE vizând acordarea de asistență alimentară și/sau 

materială de bază persoanelor celor mai defavorizate; 

 va prezenta un pachet de măsuri de sprijin în valoare de 500 de milioane euro destinat 

celor mai afectați fermieri; 

 va implementa măsuri de piață de tip „plasă de siguranță” pentru a sprijini anumite piețe 

și va autoriza creșterea nivelurilor avansurilor pentru plățile directe mai târziu în cursul 

acestui an; 

 va aplica un nou cadru temporar de criză de sine-stătător pentru ajutoarele de stat; 
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 va permite statelor membre să deroge, în 2022, de la anumite obligații în materie de 

ecologizare, pentru a integra terenuri agricole suplimentare în producție. 

De asemenea, statele membre sunt încurajate să utilizeze noile planuri strategice PAC pentru a 

acorda prioritate investițiilor care vizează reducerea dependenței de gaz, de combustibilii fosili și 

de factori de producție precum pesticidele și îngrășămintele. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR ȘI AGENȚIILOR UNIUNII 

EUROPENE 

 

3.1. Parlamentul European 

 24 martie 2022 - Rezoluția referitoare la necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE 

pentru a garanta securitatea alimentară în interiorul și în afara UE în contextul invadării Ucrainei 

de către Rusia subliniază că este important să se refacă stabilitatea în Ucraina, astfel încât sectorul 

agricol din această țară să se poată redresa, iar securitatea alimentară a țării să poată fi asigurată. 

Invită UE să depună toate eforturile, atunci când este posibil, pentru a sprijini producția agricolă 

a Ucrainei prin furnizarea de semințe, combustibil și îngrășăminte, care se găsesc în cantități 

insuficiente. Reafirmă angajamentele față de durabilitate și siguranța alimentară și subliniază că 

toate alimentele și furajele importate trebuie să respecte standardele UE în materie de siguranță 

alimentară, inclusiv nivelurile maxime de reziduuri de pesticide și antimicrobiene. Subliniază că 

soluțiile pe termen scurt și mediu pentru a asigura securitatea alimentară includ diversificarea 

aprovizionării din țări terțe și invită Comisia să examineze posibilele surse de aprovizionare care 

respectă standardele internaționale de sustenabilitate ale UE și fie să încheie noi acorduri 

bilaterale, fie să le consolideze pe cele existente. 

 20 octombrie 2021 - Rezoluția referitoare la Strategia „De la fermă la consumator” pentru 

un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic subliniază necesitatea coordonării unui răspuns 

european comun la crizele care afectează sistemele alimentare, insistând asupra unei abordări 

preventive. Îndeamnă Comisia Europeană să țină seama de aspectele legate de stocurile strategice 

de alimente la fel cum procedează și în cazul stocurilor strategice de petrol la nivelul UE. 

 15 martie 2022 - Întrebări cu solicitare de răspuns scris (E-001020/2022) adresate 

Comisiei Europene privind siguranța alimentară: „A realizat Comisia o evaluare a riscurilor în 

ceea ce privește siguranța alimentară în noile circumstanțe (n.n. situația din Ucraina) și, pe cale 

de consecință, un plan de gestionare a unei posibile crize? Ce măsuri are în vedere Comisia pentru 

a asigura cetățenilor europeni produse alimentare la prețuri care să le permită o alimentație 

sănătoasă și suficientă? (Răspunsul nu a fost încă transmis). 

 22 martie 2022 - Întrebarea cu solicitare de răspuns scris (E-001176/2022) adresată 

Comisiei Europene privind „Viziunea Comisiei Europene asupra procentului de 4% din suprafața 

agricolă necultivată în statele membre și asigurarea cantităților de produse agricole în cazul 

reducerii importurilor”: „Care este poziția oficială a Comisiei Europene privind procentul de 4% 

din suprafața totală agricolă a statelor membre care să rămână necultivată Care sunt motivațiile 

economice și de mediu și studiile de impact suport considerate de Comisie cu privire la 

propunerea comentată de ministrul de resort din România? În contextul evoluțiilor îngrijorătoare 

privind conflictul armat din Ucraina și al consecințelor economice aferente, având în vedere 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0099_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001020_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001176_RO.html
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ponderea unor produse agricole exportate în statele membre ale UE de către Ucraina (porumb, 

cereale, floarea soarelui etc.), luând în calcul riscul diminuării cantităților exportate din Ucraina: 

Care este abordarea curentă a Comisiei Europene în raport cu posibilitatea reducerii suprafețelor 

agricole cultivate în statele membre? Se mai impune? Care este viziunea Comisiei cu privire la 

asigurarea necesarului de produse agricole cumpărate până acum din Ucraina, în situația în care 

Ucraina se va afla în imposibilitate de a mai exporta sau își va diminua simțitor cantitățile livrate?” 

(Răspunsul nu a fost încă transmis). 

 

3.2. Consiliul UE 

 7 aprilie 2022 - Concluziile privind ciclurile durabile ale carbonului în sectoarele agricol 

și forestiere recunosc importanța acordării de sprijin financiar care să ofere suficiente stimulente 

fermierilor și silvicultorilor pentru a-i încuraja să adopte practici favorabile climei. 

 21 februarie 2022 - Concluziile privind standardele de siguranță alimentară pentru 

comerțul internațional au solicitat o mai mare integrare a preocupărilor legate de durabilitate în 

activitatea Comisiei Codex Alimentarius5.  

 13 decembrie 2021 - Concluziile privind un plan de protejare a sistemului de 

aprovizionare cu alimente al UE împotriva amenințărilor viitoare recunosc necesitatea ca sistemul 

alimentar european să fie adaptat exigențelor viitorului pentru a face față potențialelor riscuri și 

crize. Consiliul UE sprijină crearea unui mecanism permanent de supraveghere a nivelului de 

pregătire al Europei pentru amenințările la adresa securității alimentare. Reiterează rolul strategic 

al sectoarelor agriculturii, pescuitului, acvaculturii, precum și al sectorului alimentar din UE în 

asigurarea unei aprovizionări suficiente și variate a populației cu alimente sigure, hrănitoare, 

durabile și la prețuri accesibile, în orice moment, inclusiv în vremuri de criză, precum și 

importanța pieței unice în acest sens în asigurarea liberei circulații a bunurilor, a persoanelor, a 

animalelor vii, a serviciilor și a capitalurilor. Recunosc importanța unei comunicări timpurii, 

regulate și transparente cu părțile interesate și cu publicul pentru a evita dezinformarea și 

manipularea informațiilor și pentru a asigura încrederea publicului. 

 14 iulie 2021 - Concluziile privind planul de acțiune pentru dezvoltarea producției 

ecologice susțin că agricultura ecologică este importantă pentru durabilitatea agriculturii 

europene; dezvoltarea producției ecologice contribuie la asigurarea veniturilor și la crearea de 

locuri de muncă; echilibrul între cererea și oferta de produse ecologice asigură rentabilitatea 

sectorului; particularitățile și situațiile diferite din statele membre trebuie luate în considerare la 

definirea țintelor și a intervențiilor; implicarea părților interesate din sectorul public și cel privat 

este esențială pentru atingerea obiectivelor strategiei. 

 19 octombrie 2020 - Concluziile privind Strategia „De la fermă la consumator” transmit 

un triplu mesaj politic din partea statelor membre, care au convenit să asigure produse alimentare 

suficiente și accesibile ca preț, contribuind la realizarea neutralității climatice a UE până în 2050, 

un venit echitabil și un sprijin puternic pentru producătorii primari și competitivitatea agriculturii 

UE la nivel mondial. Susțin faptul că alimentele europene reprezintă deja un standard mondial în 

ceea ce privește produse alimentare sigure, din abundență, nutritive și de înaltă calitate. Susțin că 
                                                           
5 Înființat în 1963 de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și de Organizația Mondială a 

Sănătății, acest organism mondial oferă un forum de negocieri privind standardele, orientările și codurile de bune 

practici în sectorul alimentar la nivel internațional. UE și statele sale membre sunt membre ale acestui organism. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7728-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6298-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14741-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/ro/pdf
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este necesar un răspuns european comun la crizele care afectează sistemele alimentare, pentru a 

atenua impactul socioeconomic al acestora în UE, pentru a asigura securitatea alimentară, nutriția 

și siguranța alimentară, precum și pentru a proteja sănătatea publică. 

 

3.3.Comitetul Economic și Social European 

 24 martie 2022 -  Rezoluția privind „Războiul din Ucraina și impactul său economic, 

social și ecologic” cere guvernelor să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura aprovizionarea 

cu alimente și siguranța alimentară prin furnizarea de alimente și apă potabilă în zonele de război; 

subliniază necesitatea de a accelera dezvoltarea autonomiei strategice și tehnologice a Europei; 

subliniază că UE trebuie să își consolideze angajamentul de a asigura sisteme alimentare 

sustenabile, garantând totodată alimente de calitate pentru toți la prețuri accesibile; în special, UE 

trebuie să își îmbunătățească securitatea alimentară, prin reducerea dependenței de produse 

agricole esențiale și de factorii de producție agricolă importați; în plus, consumatorii din toate 

statele membre ale UE se vor confrunta cu creșteri semnificative ale prețurilor la alimente și 

energie, ceea ce ar putea duce la creșterea nivelului de sărăcie în UE. 

 4 martie 2022 - Avizul din proprie inițiativă privind autonomia strategică, securitatea 

alimentară și durabilitatea propune o definiție aplicată sistemelor alimentare, bazată pe producția 

de alimente, forța de muncă și comerțul echitabil; reprezintă un „document de reflecție” cu privire 

la aspecte care rezultă în urma unor evenimente recente precum pandemia de COVID-19, 

fenomenele meteorologice extreme, atacurile cibernetice și tensiunile politice/sociale. 

 19 ianuarie 2022 – Avizul privind „Securitatea alimentară și sistemele alimentare durabile” 

arată că sistemul alimentar durabil, menținerea competitivității operatorilor europeni și a 

lanțurilor valorice echitabile ar trebui să conducă la o remunerare echitabilă pentru fermieri, 

încurajând recunoașterea practicilor lor virtuoase; sistemul alimentar oferă o soluție reală la 

schimbările climatice, în special prin adaptarea sistemelor de producție, depozitarea carbonului 

în sol, solul și infrastructura agroecologică, filtrarea naturală a apei potabile, precum și creșterea 

și menținerea biodiversității; susține asigurarea unei concurențe echitabile și a sustenabilității 

sectoarelor agroalimentare europene, cu garantarea suveranității alimentare în UE – pentru 

producători și consumatori deopotrivă.  

 20 octombrie 2021 - Avizul din proprie inițiativă privind „Autonomia strategică, securitatea 

alimentară și durabilitatea” propune o definiție a autonomiei strategice deschise aplicate 

sistemelor alimentare bazate pe producția de alimente, forța de muncă și comerțul echitabil, 

având ca obiectiv general garantarea securității alimentare și a sustenabilității pentru toți cetățenii 

UE prin lanțuri de aprovizionare cu alimente echitabile, sănătoase, sustenabile și reziliente. 

Consideră că sistemele alimentare din UE ar trebui să fie mai diversificate; forța de muncă din 

sectorul agricol ar trebui consolidată prin atragerea tinerilor și garantarea unor condiții de muncă 

și remunerare decente și că politicile comerciale ar trebui aliniate cu normele UE în materie de 

sustenabilitate alimentară și competitivitate.. Apreciază faptul că Planul de urgență ar contribui 

la sporirea conștientizării riscurilor și ar include identificarea, evaluarea, cartografierea și 

monitorizarea principalelor riscuri. Acestea s-ar realiza prin supunerea la teste de rezistență a 

sistemelor critice, atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, generând introducerea unor măsuri 

care ar conduce la rezolvarea problemelor întâlnite. 

 

https://www.eesc.europa.eu/ro/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.105.01.0056.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2022%3A105%3ATOC
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-05472-00-01-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategic-autonomy-and-food-security-and-sustainability-own-initiative-opinion
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3.4. Comitetul European al Regiunilor 

 7 mai 2021 - Avizul privind „Experiențe și învățăminte desprinse de regiuni și orașe în 

timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19” solicită ca autoritățile locale și regionale să 

fie implicate în crearea mecanismului de răspuns la situațiile de criză alimentară propus în cadrul 

Strategiei „De la fermă la consumator”. De asemenea, se recomandă să se realizeze investiții în 

consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare agroalimentare, atât la nivel local, cât și la 

nivel mondial, punând accentul pe producția durabilă, pe lanțurile circulare și, eventual, pe 

menținerea valorii locale. 

 5 februarie 2021 – Avizul privind agroecologia subliniază că aceasta reduce amprenta de 

carbon a agriculturii, promovează refacerea biodiversității, asigură sau restabilește fertilitatea 

solului, previne poluarea aerului și a apei, mărește reziliența economică a fermelor și asigură 

alimente sănătoase și accesibile. 

 10 decembrie 2020 - Avizul din proprie inițiativă privind strategia „De la fermă la 

consumator” subliniază nevoia de coerență între sectoarele legate de produsele alimentare, cum 

ar fi agricultura, creșterea animalelor, silvicultura, pescuitul, afacerile maritime și politicile de 

mediu, politicile privind energia și sănătatea, protecția consumatorilor, producția, ocuparea forței 

de muncă, dezvoltarea rurală și politicile forestiere. Recomandă o mai bună recunoaștere și 

integrare a contribuției comunităților locale și a comunităților rurale. Subliniază necesitatea ca 

sistemul alimentar al UE să devină mai durabil și mai rezilient, capabil să funcționeze în orice 

circumstanțe și să ofere cetățenilor o cantitate suficientă de alimente sănătoase, adecvate și la 

prețuri accesibile. 

 

3.5. Lucrări ale instituțiilor europene 

 august 2021 – Raportul „Conturarea obiectivelor de mediu și climatice ambițioase în 

sectorul agricol în cadrul modelului CAPRI” (Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene) 

simulează impactul asupra sectorului agricol și al piețelor agricole al unor obiective cantitative 

incluse în Strategia „De la fermă la consumator” și în Strategia privind biodiversitatea (reducerea 

utilizării produselor fitosanitare, reducerea pierderilor de nutrienți, extinderea zonelor ecologice 

folosite în agricultura ecologică și extinderea altor zone de interes). Aceste obiective pot să 

determine o reducere cuprinsă între 10% și 15% a producției UE, o scădere a venitului 

fermierilor, o creștere a prețurilor și o creștere paralelă a importurilor. Rezultatele raportului 

evidențiază cât de important este ca tranziția agricolă și cea alimentară să fie avute în vedere 

împreună.  

 

4. Alte informații și exemple de bune practici în statele membre 

 5 aprilie 2022 - Documentul Consiliului UE „Necesitatea unei măsuri excepționale de 

sprijin temporar în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), ca 

răspuns la criza fără precedent și la impactul acesteia asupra sistemelor de producție agricolă și a 

securității alimentare” - documentul comun al Bulgariei, Croației, Ciprului, Greciei, Italiei, 

Letoniei, Maltei, Portugaliei, Poloniei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei (EN). 

 16 martie 2022 - Documentul Consiliului UE „Situația de pe piețele agricole ca urmare a 

invaziei Rusiei în Ucraina, reacția statelor membre la propunerile Comisiei” (EN). 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04155-00-00-ac-tra-ro.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-03137-00-01-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-00594-00-01-ac-tra-ro.docx/content
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121368/pubsy_jrc_technical_report_-_capri_environmental_and_climatic_ambition_2.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7708-2022-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7244-2022-INIT/en/pdf
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 iulie 2021 - Avizul (nr. 89 - Consiliul național francez al alimentației)  „Feedback în urma 

crizei provocate de pandemia de COVID-19 – Perioada primelor măsuri de izolare din Franța” 

subliniază că apariția crizei provocate de pandemia de COVID-19 a evidențiat nevoia de a 

dezvolta o viziune sistemică a sistemelor alimentare, prin punerea în aplicare a „abordării privind 

o singură sănătate” la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu alimente; este evidențiată  

necesitatea unei reflecții pe tema dreptului la alimentație și a democrației alimentelor.  

 2021 - Franţa promovează inițiativa FARM, care include un mecanism global de 

distribuire a alimentelor pentru țările din vecinătatea Europei.  

 

5. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

 

5.1. Legislație 

 Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale (republicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 959 din 29 decembrie 2006) reprezintă baza pentru asigurarea 

unui nivel înalt de protecție a sănătății publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte 

alimentele, ţinând cont de diversitatea surselor de alimente, asigurând funcţionarea eficientă a 

pieţei naţionale.  

 Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004) 

înființează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,  care are 

rolul de reglementare în domeniul sanitar-veterinar, siguranţa alimentelor și de coordonator al 

activităţilor - de la producerea materiilor prime până la consumator. Autoritatea este instituţia de 

legătură cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. 

 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României   prin obiectivul 2: Foamete 

zero  urmărește eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi sustenabile.  

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României are ca obiectiv consolidarea 

capacității de reziliență în perioadele de criză pandemică și alimentară. (capitolul I - Contribuția 

la consolidarea rezilienței economice și sociale- pag 20; capitolul IV. Reziliență în situații de 

criză- pag 204-215)  

 Planul de contingență privind managementul crizelor privind produsele alimentare, 

elaborat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

(ANSVSA). 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030 subliniază efectele negative ale schimbărilor climatice asupra sistemelor agricole 

mondiale și stabilește obiective în ceea ce privește securitatea alimentară, gestionarea durabilă a 

resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată.  

 La nivel național, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) are rolul de a 

elabora, implementa și monitoriza politicile și strategiile în domeniile agriculturii, gestiunii 

durabile a pădurilor și dezvoltării spațiului rural, de a asigura modernizarea și dezvoltarea 

activităților sectoriale și de a garanta transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate. De 

https://cna-alimentation.fr/download/opinion-n89-07-2021-feedback-from-the-covid-19-crisis-period-of-the-first-national-lockdown-in-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/development-assistance/food-security-nutrition-and-sustainable-agriculture/news/article/food-security-implementation-of-the-farm-initiative-05-apr-2022
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/587f2474d66bdf5f222009242d23f292.pdf
http://www.ansvsa.ro/download/man.oper_.crize_.alimentare/Planul-de-contingenta-interventie-Managementul-crizelor-privind-produsele-alimentare.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
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asemenea, MADR este reprezentat în teritoriu prin Direcțiile pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală (DADR) din fiecare județ (a se vedea aici informații privind legislația și documentele UE 

referitoare la Planul Național Strategic PAC post 2020, informări privind dezvoltarea rurală, și 

despre Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030). 

 

5.2. Controlul parlamentar asupra Guvernului României 

- 36B, Există oare o strategie a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de intervenție 

pentru redresarea sectoarelor importante din agricultură și industria alimentară pentru 2021? (23 

februarie 2021). 

- 52B, Agricultura României în anul 2021 traversează o perioadă dificilă, generată de 

pandemia COVID-19 și seceta pedologică extremă din anul 2020 (23 februarie 2021). 

- 1323A, Semnalele unei crize alimentare (4 mai 2021) 

 

6. Alte resurse utile  

- Chatham House: The Ukraine war and threats to food and energy security (2022); 

- Notă de informare (FAO): The importance of Ukraine and the Russian Federation for 

global agricultural markets and the risks associated with the current conflict (2022); 

- Informare (Parlamentul European): Taking the EU's 'farm to fork' strategy forward (2021); 

- Decizia Comisiei Europene de instituire a grupului de experți privind mecanismul 

european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară (2021/C 

461 I/01) (2021); 

- Strategia 2027 Autorității Europene pentru siguranța alimentară): Știință, Siguranță 

alimentară, Sustenabilitate (2021); 

- Raportul special al Institutului de cercetare a calității vieții, Academia Română, „Stare de 

urgență pentru consumul populației - recurs la reflecție asupra trebuințelor esențiale” 

(2020); 

- Informare (Parlamentul European): Farm to Fork' strategy: Striving for healthy and 

sustainable food (2020); 

- Notă elaborată pentru Parlamentul European: Climate change and its impact on food and 

nutrition security (2020); 

- Notă elaborată pentru Parlamentul European: European Union food system (2020); 

- Informare a Centrului român de politici europene „Cum asigurăm securitatea alimentară 

a României pe timp de pandemie?” (aprilie 2020).  

 

 

 

https://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html
https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020.html
https://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala.html
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61692&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61708&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62790&idl=1
file:///C:/Users/filip.clem/Desktop/COM%20-%20uri/COM%20(2022)%20133%20-%20Securitatea%20alimentară/•%09https:/www.chathamhouse.org/2022/04/ukraine-war-and-threats-food-and-energy-security
https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690622/EPRS_ATA(2021)690622_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1115(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1115(01)
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate-pubs/efsa-strategy-2027-science-safe-food-sustainability
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829423-2020-raport-social-stare-de-urgenta-pentru-consumul-populatiei-m.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651971/EPRS_ATA(2020)651971_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658209/IPOL_BRI(2020)658209_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652058/EPRS_BRI(2020)652058_EN.pdf
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2020/04/CRPE_Policy-Brief-44.pdf

