Denumirea proiectului: IDENTIFICAREA OPORTUNITĂŢILOR PENTRU PROMOVAREA ŞI
DEZVOLTAREA AGRICULTURII ORGANICE ÎN REGIUNEA VALONĂ SI REGIUNEA DE
NORD-VEST A ROMANIEI, IN VEDEREA DEZVOLTARII DURABILE A SPATIULUI RURAL
(Acronim: AGRIBIO)
Date proiect:
 Program - Capacităţi/Modulul III, Tipul proiectului - Proiect de cooperare bilaterală, tara partenera
Belgia;

Domeniul CDI în care se încadrează (conform strategiei naţionale): (5) Agricultură, siguranţă şi
securitate alimentară;
 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului,
Departamentul de Stiinta Mediului, Centrul de Cercetari pentru Managementul Dezastrelor),
(coordonator partea romana, responsabil Ruxandra Malina Petrescu-Mag), USAMV Iasi (partener
partea romana), Université de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech (coordonator din partea belgiana,
responsable : Philippe Burny), Centre Wallon de Recherches Agronomiques-Département
Productions et Filières (partener belgian).
 Durata: 2012-2014.
Descrierea Proiectului (rezumat):
Obiectivul general al proiectului: Identificarea şi promovarea practicilor agricole durabile adecvate zonelor
rurale studiate, in scopul informarii şi educarii fermierilor şi consumatorilor individuali, ţinând seama de
tendinţele bugetare ale PAC (Politicii Agricole Comune) şi de măsurile puse în aplicare la nivel regional /
naţional.
Prezentare:
Precizarea: in text am folosit ca termeni sinonimi agricultura ecologica, biologica, organica. In virtutea
Regulamentului CEE nr/ 2092/91, Regulamentului CE nr. 1804/99, Regulamentului CEE nr. 94/92,
Regulamentului CE nr. 207/93, Regulamentului CEE nr. 2092/91 varianta consolidata, se echivaleaza
termenul de agricultura organica folosit in limba engleza cu cel de agricultura ecologica (folosit in limba
spaniola, suedeza) sau cu cel de agricultura biologica (din limba franceza, italiana.) Obiectivul principal şi
obiectivele secundare ale proiectului le-am incadrat in dinamica socio-economica, de mediu şi politica.
Proiectul cuprinde două părţi care se completează reciproc: prima se referă la activitatea de cercetarea
propriu-zisa (studiul Politicii Agricole Comune – PAC, Planurilor Naţionale (Strategiilor) de dezvoltare,
concentrandu-ne, în special, asupra agriculturii organice, identificarea profilul consumatorului individual de
produse agricole organice, studiul realitatilor economice, sociale şi de mediu din zonele rurale unde dorim
să promovam producţia, consumul de produse agricole organice, stabilirea celor mai bune practici agricole
şi a liniilor directoare - corespunzătoare pentru ambele regiuni studiate, toate în scopul promovării
producţiei, consumului de produse agricole organice). A doua parte cuprinde activitatile de informare /
formare (crearea unei pagini web a proiectului, organizarea de seminarii, conferinţe, publicarea de articole,
a unei carti). Proiectul se inscrie in cadrul directie de cercetare din cadrul PNII: Agricultura, siguranta si
securitate alimentara (5). Caracterul interdisciplinar al proiectului poate justifica legatura si cu alte domenii
cum ar fi: Mediul, Cercetare socio-economica si umanista sau Sanatatea. In Romania (Regiunea de NordVest) şi Belgia (Regiunea Valonă), producţia si cererea de produse agricole bio a crescut considerabil în
ultimii ani. Din acest motiv, promovarea practicilor agricole durabile, informaţiile asupra noile tendinţe din
cadrul PAC (Politica Agricola Comuna), aspecte din cadrul Planurile Naţionale de Dezvoltare cu privire la
oportunităţile de finanţare şi de formare oferite de autorităţile regionale / naţionale şi ale UE sunt
binevenite şi utile pentru fermierii din cele două regiuni şi pentru consumatorii individuali. În acest sens,
experienţa partenerilor din Belgia (Agro Bio-Tech Gembloux-Universitatea din Liege, Centrul Valon
pentru Cercetari Agricole), este de un real ajutor. Cooperare devine esenţială pentru crearea unui cadru
coerent, uniform în scopul dezvoltarii practicilor agricole menite să promoveze producţia, consumul de
produse agricole organice. Cadrului politic, economic, social şi educaţional in care se inscrie proiectul. De
ce este importanta agricultura organica? De ce este util un astfel de proiect? Astăzi, PAC nu mai seamănă
deloc cu cea iniţial planificată. Intrucat agricultura organica combină tradiţia, inovaţia şi ştiinţa in
beneficiul mediului, deoarece oferă produse de inalta calitate şi contribuie la creşterea interesului fata de
mediul rural pentru toate părţile implicate, o putem considera un actor-cheie al dezvoltarii durabilă. 91%
dintre cetatenii europeni cred că una dintre functiile de bază ale Politicii Agricole Comune este aceea de a
asigura securitatea alimentară. 89% consideră că o altă funcţie esentiala ar fi protectia mediului. Noua

politică agricolă si-a asumat răspunderea pentru indeplinirea acestor aşteptări ale consumatorilor, a început
să se orienteze spre crearea unui fundament solid pentru conservarea patrimoniului rural, in scopul
asigurarii necesarului agricol, dar în acelaşi timp, urmareste să-si asigure si o poziţie privilegiata pe piaţa
mondială. În Regiunea de Nord-Vest a României (dar, situaţia este aceeaşi în toată ţara), abandonarea
agriculturii, practicilor agricole inadecvate care au apărut ca o consecinţă a lipsei resurselor financiare au
afectat biodiversitatea şi au condus la cresterea gradului de eroziune a solului. România are un numar mare
de zone defavorizate (ZD), care pot fi considerate ca atare (potrivit Regulamentului CE nr.1257/1999)
datorită caracteristicilor nefavorabile de mediu ce limitează în mod semnificativ condiţiile de utilizare a
terenurilor şi producţia agricola. Acestea sunt doar cateva dintre motivele care ne dedermina sa manifestam
un interes major fata de acest sector. Utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor are consecinţe negative si
asupra mediului. Într-o astfel de situaţie, agricultura organica poate fi atât o soluţie pentru economie, cat şi
mediu. Aceasta realitate este prezenta si in Belgia, mai ales in regiunea de sud - Valonia unde agricultura a
devenit intensivă. Aici, importanţa agriculturii organice, incepand cu anul 2006, a crescut simtitor, iar în
anul 2009, 779 fermieri (5% din numarul total) practicau acest tip de agricultura, pe o suprafata de peste
37000 ha. Agricultura ecologică a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ultimii ani atat în Valonia, cat si în
nord-vestul României, atat în ceea ce priveşte numărul de ferme, cat si suprafeţa agricola. Acest lucru se
datorează creşterii cererii, dar si sprijinului guvernamental si, mai ales aceluia venit din partea autoritatilor
locale (cazul regiunii Valone).
Obiectivele specifice/operaţionale. In vederea evaluarii proiectului, am inclus rezultatele
asteptate obiectiv dupa obiectiv (cu indicatori verificabili):
I. CREAREA UNEI PAGINI WEB A PROIECTULUI ( OBIECTIV REALIZAT)
1. Crearea unei pagini web a proiectului. Pagina web va fi actualizat continuu până la sfârşitul proiectului.
Indicator: 1 pagina web.
2. Publicarea pe pagina de web a proiectului a informaţiilor privind obiectivele, rezultatele aşteptate ale
proiectului, materiale educaţionale, evenimentele organizate. Indicator: cele patru categorii de informatii
publicate pe pagina web.
3. Organizarea unei conferinţe (în fiecare dintre cele doua tari) cu privire la rolul agriculturii organice,in
ceea ce priveste sanatatea consumatorilor, mediul si sursele de finantare. Indicator: 1 conferinta organizata
in fiecare tara.
4. Identificarea grupurile ţintă. Indicator:grupurile tinta identificate
II. STUDIUL PAC SI AL PLANURILOR NATIONALE DE DEZVOLTARE (SI AL STRATEGIILOR),
INDREPTANDU-NE IN MOD SPECIAL ASUPRA AGRICULTURII ORGANICE (OBIECTIV
REALIZAT)
1.Studiul PAC si al Planurilor Nationale de Dezvoltare (si al strategiilor), indreptandu-ne in mod special
asupra agriculturii organice. Indicator: minimum 2 articole publicate in reviste cu vizibilitate internationala.
2.Organizarea unui seminar (în ambele regiuni) cu privire la situaţia reală din agricultură, oportunităţile de
finanţare, probleme specifice (etichetarea, dosare de de acreditare, perioade de conversie, etc). Indicator: 1
seminar organizat in fiecare tara.
3. Publicarea noilor informatii pe pagina web a proiectului. Indicator: noile informatii publicate pe pagina
web.
III. IDENTIFICAREA PROFILULUI CONSUMATORULUI INDIVIDUAL DE PRODUSE AGRICOLE
BIO (IN DERULARE)
1. Elaborarea unui chestionar pentru a determina profilul consumatorului individual de produse agricole bio
(unul pentru fiecare tara). Indicator: 1 chestionar elaborat pentru fiecare tara.
2. Organizarea unui seminar, in fiecare tara, pentru a analiza profilul consumatorului individual (asemănări
şi deosebiri). Indicator: 1 seminar organizat in fiecare tara.
3. Publicarea de articole. Indicator: (minimum) 2 articole publicate in reviste cu vizibilitate internationala.
4. Publicarea informaţiilor pe pagina de web a proiectului. Indicator: informatille publicate pe pagina web.
5. Elaborarea unui raport stiintific pe anul 2013. Indicator: 1 raport stiintific elaborat.
IV. STUDIUL SITUATIEI ECONOMICE, SOCIALE SI DE MEDIU DIN ZONELE RURALE UNDE
DORIM SA PROMOVAM CONSUMUL, PRODUCTIA AGRICOLA ORGANICA
1. Redactarea unui studiu comparativ asupra situatiei economice, sociale si de mediu din Regiunea Valona
si Regiunea de N-V a Romaniei, in scopul identificarii oportunitatilor si obstacolelor in ceea ce priveste
productia, consumul de produse agricole bio. Indicator: 1 studiu comparativ
2. Organizarea unui seminar (în ambele tari) pentru a prezenta si analiza rezultatele acestui studiu
comparativ. Indicator: 1 seminar organizat in fiecare tara.

3. Publicarea noilor informatii pe pagina web a proiectului. Indicator: informatille publicate pe pagina web.
V. STABILIREA CELOR MAI BUNE PRACTICI AGRICOLE SI A LINIILOR DIRECTOARE
AVECVATE CELOR DOUA REGIUNI STUDIATE, IN VEDEREA PROMOVARII PRODUCTIEI SI
CONSUMULUI DE PRODUSE AGRICOLE ORGANICE
1. Organizarea unui seminar pentru a informa şi analiza practicile agricole (în fiecare tara). Indicator: 1
seminar organizat in fiecare tara.
2. Elaborarea si publicarea unei carti „Situatia actuala si tendintele din cadrul agriculturii organice in
Regiunea Valona si Regiunea de Nord-Vest a Romaniei” (titlul nu este definitiv). Indicator: 1 carte
publicata.
3. Elaborarea unui raport stiintific final. Indicator : 1 raport stiintific elaborat.
4. Publicarea informaţiilor pe pagina de web a proiectului. Indicator: informatile publicate pe pagina web.
Prezentarea conţinutului proiectului luand in considerare rezultatele aşteptate
Urmarim patru aspecte majore :
 Echipa proiectului va începe studierea în profunzime a Politicii Agricole Comune şi a
Planurilor Naţionale (Strategiilor) de Dezvoltare, cu referire speciala la dispozitiile privitoare la
agricultura ecologică. În această fază, vom consulta sursele bibliografice (documente oficiale ale
Uniunii Europene, documentele regionale, naţionale, lucrări ştiinţifice), statisticile existente pentru
cele două regiuni, site-urile de internet ale instituţiilor implicate. Astfel, rezultatele obtinute se vor
concretiza in lucrari de cercetare / articole publicate în reviste recunoscute pe plan internaţional, in
informarea/formarea grupuri tinta. Am estimat ca punerea la dispozitie a unei pagini web a
proiectului va contribui la diseminarea informaţiilor şi va facilita schimbul de experienţă. Ea va fi
activă pe parcursul derularii proiectului si va fi constant actualizata.

Identificarea profilului consumatorului individual de produse agricole ecologice: in această
etapă, vom elabora/aplica un chestionar pentru a determina profilul consumatorului individual de
produse agricole biologice (unul pentru fiecare tara), vom recurge la investigaţii, munca de teren,
interpretarea statistică a datelor, analiza rezultatelor, identificarea profilului consumatorului
individual de produse agricole organice. Rezultatele care vor ajuta la diseminarea informaţiilor se
vor materializa in: organizarea unui seminar în tari implicate in proiect, in vederea analizarii
profilului consumatorului individual (asemănările şi diferenţele), precum şi in articolele publicate.
 Studiul situatiei economice, sociale si de mediu din zonele rurale unde dorim sa promovam
consumul, productia agricola organica: in aceasta etapa, vom colecta date statistice cu privire la
venit, infrastructura, aspectele sociale (varsta, gradul de angajare in agricultura etc), de mediu
(conditii pedoclimatice, geografice etc.) Această abordare urmareste identificarea oportunităţilor şi
impedimentelor pentru producţia, consumul de produse agricole ecologice. Anchete de teren,
analize, statistica şi literatura de specialitate vor coduce la elaborarea unui studiu comparativ şi la
difuzarea de informaţii (prin conferinţe, seminarii).
 Stabilirea celor mai bune practici agricole si a liniilor directoare adecvate celor doua regiuni
studiate, in vederea promovarii productiei si consumului de produse agricole organice: după
cunoaşterea situaţiei sociale şi economice a agricultorilor din zonele rurale studiate, şi după
identificarea profilului consumatorului individual, putem trece la ultima fază ce are ca drept scop
stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea producţiei şi consumului de produse agricole
organice. Analiza literaturii de specialitate, munca de teren, interpretarea integrată a datelor
obţinute se vor reflectata în următoarele rezultate: publicarea unei carti "Situaţia actuală şi
tendinţele din agricultura organica din Regiunea Valonă şi Regiunea de Nord-Vest a României"
(titlul nu este definitiv), organizarea de seminarii. Identificarea şi promovarea bunelor practici
agricole sunt incluse în eforturile de a dezvolta o societate durabilă, ceea ce va atrage beneficii
financiare pentru fermieri, în acelasi timp putand fi satisfacuta si nevoia de hrană de calitate pentru
consumatori. Prin cunoasterea si intelegerea aspectelor economice, sociale şi de mediu din zonele
studiate, a noilor oportunitati de dezvoltare, vom putea construi punţi de cooperare şi aduce
prosperitate in sanul acestor comunităţi.
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ALTE INFORMATII UTILE:
- 15. 05. şi 16.05.2014, susinere prelegere R. M. Petrescu-Mag privind “Principle of
Environmental Integration” la Universittaea din Liege Agro-Bio Tech Gembloux, Belgia;
- intalnire Prof. Univ. Dr. Ph. Burny (responsabil din partea belgiana) in saptamana 30.03-5.04
2013: discutii privind derularea proiectului, sustinerea a doua cursuri (in cadrul Facultatii de
Stiinta si Ingineria Mediului) pe tema agriculturii ecologice si mediu, vizite la ferme
ecologice;
- intalnire Prof. Univ. Dr. Ph. Burny (responsabil din partea belgiana) in saptamana 22.0726.07. 2013: discutii privind derularea proiectului, vizite la ferme ecologice.
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