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Sumar Executiv
Necesitatea fermierilor de a accesa servicii de consultanță agricolă apare în contextul în care, pentru
a-și face meseria cu succes, aceștia au nevoie atât de cunoștințe specifice domeniului agricol – spre
exemplu, diagnosticarea şi combaterea unor boli sau dăunatori, cât și de competențe ce țin de
management-ul unei afaceri, precum întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru obţinerea unui
credit.
De aceea, serviciile de consultanță agricolă reprezintă un element vital în domeniul transferului
informațional şi tehnologic în agricultură, oferind fermierilor informaţii care pot contribui la
îmbunătăţirea nivelului de trai al acestora şi al populaţiei din mediul rural. În România, serviciile de
consultanță agricolă au fost înființate în perioada post-comunistă și, de atunci, sistemul a trecut prin
nenumărate etape de reformă.
Acest studiu își propune, într-o primă etapă, să realizeze o radiografie a sistemului de consultanță
agricolă din România, pornind de la principalele modificări legislative în evoluția sa post-decembristă,
până la actuala structură organizațională. În acest moment, sistemul de consultanță agricolă din
România este compus din sistemul public – compartiment de consultanță în cadrul celor 41 de direcții
pentru agricultură județene (coordonate tehnic și metodologic de MADR), 280 de centre comunale
de asistență tehnică în cadrul primăriilor, dar și din 14 Camere Agricole private, ale fermierilor, în 14
județe (dar care nu sunt funcționale în practică, conform experților intervievați pentru studiu).
Pe lângă entitățile publice și private, există și institutele de cercetare agricolă, cu personal calificat,
specializat în funcție de domeniul de cercetare predominant la nivelul institutelor. Activitatea de
consultanță și extensie se desfășoară, în acest caz, prin intermediul granturilor și proiectelor de
cercetare.În egală măsură, studiul urmărește o analiză sumară a modelelor dezvoltate de alte state
în domeniul consultanței agricole, modele relevante pentru a contura câteva propuneri de politică
publică pentru perioada care va urma.
Concluziile noastre arată că, în România, (re)construcția unui sistem de consultanță agricolă
funcțional și performant reprezintă o urgență, nu doar din perspectiva nevoilor de dezvoltare ale
fermierilor, ci și din însuși accesul României la viitorele fonduri pentru agricultură post-2020.
De asemenea, sunt necesare evaluări ale nevoilor fermierilor privind serviciile de consultanță
agricolă - atât din punct de vedere al conținutului consultanței – informații, nevoi de formare –, cât
și al surselor preferate – la ce entități apelează aceștia, în ce au încredere etc. Mai mult, consultanța
trebuie să fie accesibilă la firul ierbii, să fie în proximitatea fizică a fermierului. În România există 2686
de comune și doar 450 de Centre de Consultanță Agricolă Locală (care de obicei sunt reprezentate de
un singur inginer agronom de la primărie). Problema resurselor umane în consultanța agricolă nu mai
poate fi ignorată: acum un consultant agricol din sistemul public deservește 12 000-13 000 de fermieri
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înscriși pe listele APIA.de fermieri. Experiența statelor europene arată că o proporție optima ar fi de 1
consultant la 65-100 fermieri. 1
Raportul avansează, de asemenea, și două idei importante ce merită a fi exploatate, în ceea ce
privește îmbogățirea arhitecturii instituționale a consultanței agricole în România:
i) Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în acest domeniu, prin axa LEADER, de a integra și dezvolta
infrastructură de consultanță agricolă, în cadrul viitorului PAC post-2020;
ii) Dezvoltarea liceelor agricole ca hub-uri locale de consultanță, întrucât există premisele ca aceste
instituții de învățământ să fie re-valorizate și dezvoltate, în direcția transformării unui centru de
resurse nu numai pentru viitorii fermieri, ci și pentru adulții din agricultură.

Introducere
Pentru a-și face meseria cu succes, fermierii au nevoie atât de cunoștințe specifice domeniului
agricol – ex. diagnosticarea şi combaterea unor boli sau dăunatori, cât și de competențe ce țin de
managementul unei afaceri, precum întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru obţinerea unui
credit.
În special în aceste vremuri în care se vorbește despre „smart agriculture”, tehnică de înaltă precizie,
agricultură de înaltă valoare adăugată, dar și de scheme de marketing a producției agricole din ce în
ce mai sofisticate, instrumente financiare disponibile fermierilor – devine evidentă nevoia ca aceștia
să aibă acces la toate aceste noutăți și inovații. Toate acestea sunt cu atât mai relevante într-o țară ca
România, ale cărei numeroase ferme mici și mijlocii trebuie să producă cu adevărat inteligent pentru a
putea fi competitive și pentru a rezista pe piață.
Ritmul schimbărilor în mediul economic, tehnologic sau social în care exploataţiile îşi desfăşoară
activitatea a devenit, în secolul 21, atât de alert, încât fermierii și întreprinzătorii din domeniul agroalimentar au nevoie de sprijin specializat pentru a ține pasul și a integra în activitate toate aceste noi
tehnologii, practici și modele de business.
În literatura de specialitate, sistemul de cunoaștere și inovare în agricultură (Agricultural Knowledge
and Information Systems - AKIS) este un concept care înglobează „persoanele, organizațiile și
instituțiile agricole implicate în generarea, stocarea, transformarea, recuperarea, integrarea, difuzarea
și utilizarea cunoștințelor specifice acestui domeniu, cu scopul de a sprijini sinergic luarea deciziilor,
rezolvarea de probleme și inovarea în agricultură” (Röling and Engel, 1991) 2.
1

2

Sorin Ștefanescu et. al., op. cit., p. 241

Józef Kania, Krystyna Vinohradnik, Andrea Knierim, WP3 – AKIS in the EU: The inventory, Final Report Volume I –
Summary findings, p. 3, http://proakis.webarchive.hutton.ac.uk/sites/www.proakis.eu/files/FINAL_REPORT_08_07_2014_
VOL_I.pdf
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În țările Uniunii Europene nu există un sistem AKIS unificat. Mai exact, fiecare țară europeană
și-a construit propriul sistem în funcție de structura instituțională, status-ul proprietății asupra
instituțiilor de cercetare și a organizațiile consultative, structura învățământului, sursele de finanțare,
caracteristicile fermelor și a fermierilor - nevoile și așteptările lor, precum și de implementarea Politicii
Agricole Comune și a politicilor agricole naționale.
În cadrul acestui raport ne referim la unul dintre subsistemele AKIS – cel al consultanței agricole.
Serviciile de consultanță (extensie) agricolă reprezintă un element vital în domeniul transferului
informațional şi tehnologic în agricultură, oferind fermierilor informaţii care pot contribui la
îmbunătăţirea nivelului de trai al acestora şi al populaţiei din mediul rural.
Studiul își propune să realizeze o radiografie a sistemului de consultanță agricolă din România în
evoluția sa post-decembristă și, de asemenea, să analizeze sumar exemplele unor state relevante –
din proximitate și nu numai -, pentru a contura câteva propuneri de politică publică pentru perioada
care va urma.

1. Sistemul de consultanță agricolă din
România
1.1

Istoric post-1989. Succesivele reforme

Consultanța agricolă în România a apărut abia după căderea regimului comunist. Înainte de 1989,
agricultura ca parte a economiei centralizate nu beneficia, practic, de consultanță în adevăratul sens
al cuvântului. Existau doar cursuri de specializare pentru șefii de IAS și CAP organizate de Direcțiile
Județene Agricole și de Casa Agronomului, iar acestea erau de cele mai multe ori orientate către
aspectele tehnice ale producției. După Revoluția din 1989 agricultura românească a intrat într-un
proces de restructurare radicală și abia în 1998 s-au pus bazele primelor structuri organizatorice
specializate în consultanţă agricolă, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR).
Atunci a fost creată Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă (ANCA) în cadrul proiectului
finanțat de Comisia Europeană prin fondurile de pre-aderare PHARE, cu scopul de a asigura servicii de
consultanță agricolă fermierilor români.
Conform hotărârii nr. 676/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
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Consultanță Agricolă, ANCA se adresa producătorilor agricoli, cu precădere celor din fermele familiale
mici şi mijlocii, precum şi specialiştilor şi altor agenţi economici din mediul rural.
ANCA era gândită ca instituție-liant între ceilalți actori din piață care acordau într-o formă sau
alta servicii de consultanţă agricolă, precum institutele şi staţiunile de cercetare, universitățile de
agronomie, formele asociative ale fermierilor, societăţile agricole şi de industrie alimentară, precum şi
firmele de consultanţă agricolă private și avea ca scop organizarea de acţiuni gratuite de popularizare,
consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire profesională pentru producătorii agricoli.
La nivel regional, ANCA avea în subordinea sa Oficiile Județene pentru Consultanță Agricolă (OJCA) în
cele 41 de județe ale țării, precum și Casele Agronomului. La rândul lor, OJCA -urile aveau în structura
lor 546 de Centre Locale de Consultanţă Agricolă (CLCA) la nivel comunal.
Dintre atribuţiile generale ale OJCA, mai importante erau următoarele:
• aplicarea strategiei ANCA la nivel judeţean şi comunal;
• dezvoltarea şi menţinerea legăturii cu Universităţile Agronomice, staţiunile de cercetare, cu furnizorii
de materii prime şi materiale, cu industria de prelucrare;
• realizarea unei baze de date cu informaţii din managementul agricol la nivel de judeţ;
• identificarea nevoilor educaţionale şi de instruire ale fermierilor;
Centrele locale de consultanţă agricolă erau cele care asigurau, la nivel comunal, implicarea şi
participarea fermierilor în activităţi de extensie şi consultanţă, colectau și analizau datele tehnice şi
financiare din sate pentru a fundamenta activităţile de extensie, pregăteau terenul pentru intervenţia
echipelor judeţene de la OJCA, în situaţia în care CLCA nu putea rezolva unele situaţii complexe.
De asemenea, Casele Agronomului se ocupau de:
• organizarea periodică a unor cursuri de scurtă durată pentru perfecţionarea tehnică şi economică a
specialiştilor şi producătorilor agricoli;
• calificarea postliceală pentru meseriile deficitare;
• atestarea unor persoane fizice în vederea dobândirii calităţii de arendaş;
• organizarea unor activităţi de comerţ pentru produse agroalimentare şi utilaje de profil agricol;
• sprijinirea activităţilor de comercializare a input-urilor pentru fermieri şi valorificarea produselor
agricole obţinute de către aceştia.
În 2001 sistemul de consultanță agricolă a fost centralizat: OJCA-urile şi CLCA-urile au trecut
în subordinea consiliilor județene, deși din punct de vedere tehnic și metodologic au rămas în
coordonarea ANCA.
În 2004 aceste instituții au revenit în subordinea ANCA şi a MADR. Începând cu acest an, ANCA a primit
atribuțiuni legate de integrarea în Uniunea Europeană – informarea fermierilor în legătură cu legislația
europeană în domeniul agriculturii, în dezvoltarea de planuri de afaceri multianuale etc. Începând cu
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2007, a inclus cursuri legate de protecția mediului, bunăstarea animalelor etc. 3
În 2009 se înființează Camerele Agricole Judeţene (CAJ) prin reorganizarea OJCA-urilor, care au revenit
în subordinea consiliilor județene, iar ANCA a fost din nou decuplată de oficiile din teritoriu. Camerele
agricole urmau să se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui colegiu zonal.
În 2010, ca urmare a unei restructurări masive de personal la nivelul MADR, au fost disponibilizați
aproximativ 300 de specialiști din cadrul direcțiilor agricole. ANCA a fost desființată, iar o parte a
personalului și a activității sale au fost preluate de către Ministerul Agriculturii, mai precis de un nou
departament denumit „Consultanță, Extensie și Pregătire Vocațională”. Principala justificare privind
restructurarea a fost de natură financiară, la care se adaugă faptul că măsurile de sprijin gestionate de
către direcțiile agricole nu mai erau compatibile cu regulile UE.
Legea Camerelor Agricole nr. 283/2010 a suferit mai multe modificări până a fost adoptată și a preluat
modelul francez de organizare, sistem care prevedea organizarea alegerilor libere pentru alegerea
membrilor camerelor agricole. În forma sa finală, legea prevedea ca fiecare comitet judeţean de
iniţiativă pentru alegerea membrilor camerei agricole urma să aibă în componenţă 7 membri, dintre
care numai 3 reprezentanţi ai formelor asociative ale fermierilor. Puterea decizională era atribuită
reprezentanţilor ministeriali. Aceste reforme succesive au avut loc în contextul nemulțumirilor din ce
în ce mai mari ale fermierilor, care solicitau înființarea unor entități care să le servească cu adevărat
interesele, și nu pe cele ale birocrației la nivel național și județean. Practic, noua lege a preluat doar
modelul francez de funcționare, nu și sistemul de finanțare4 unde 75% din fonduri provin din zona
publică și doar 25% din privat, ceea ce a determinat o serie de blocaje la nivelul funcționării camerelor
agricole.
Procesul de constituire propriu-zisă a acestor Camere Agricole în accepțiunea legii din 2010 a trenat,
ceea ce a condus la o nouă schimbare legislativă: O.U.G. nr. 58/2013 acorda statutul de utilitate
publică camerelor agricole, pentru a putea fi finanțate de la bugetul de stat într-o primă fază, dar
apoi îi obliga pe proprietarii de terenuri agricole, pe cei care desfăşoară activităţi în agricultură, să
plătească o cotizaţie prin care să-și poată întreţine activitatea Camerelor Agricole.
Însă această adeziune financiară a agricultorilor la noile Camere Agricole care ar fi trebuit să
reprezinte un pas în plus în direcția reprezentativității lor în instituțiile de consultanță agricolă nu s-a
produs conform așteptărilor.

3
Mărioara Rusu, AKIS and advisory services in Romania Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS
project, 2014, p. 17, disponibil la http://proakis.webarchive.hutton.ac.uk/sites/www.proakis.eu/files/Country%20Report%20Romania%2020%2006%2014.pdf
4
Sistemul francez de finanțare a camerelor agricole este împărțit în 3 părți: 50% din bugetul camerelor agricole
este asigurat de taxa pe pământ colectată de stat și care ajunge la camerele agricole; 25% contracte cu agenții economici
privați și 25% contractele camerelor agricole cu instituțiile publice.
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Pe plan național s-au înființat Camere Agricole de tip nou, „ale fermierilor” în doar 14 județe. Astfel,
în aceste județe există de atunci câte două camere agricole: una care provine din fosta OJCA și una
privată. Din păcate, în acest moment, din lipsă de finanțare, noile camere private nu desfășoară
activități efective de consultanță agricolă.

1.2

Proiecte de asistență tehnică în domeniul consultanței agricole

În acea perioadă intensă din punct de vedere al reglementării consultanței agricole în România, între
2007 și 2013 au fost implementate și două proiecte de asistență tehnică sprijinite de Banca Mondială.
Unul dintre acestea a fost „Modernizarea Sistemelor de Cunoaștere și Informare în Agricultură MAKIS” 5, finanțat de Banca Mondială. Unul din cele trei componente principale a fost sprijinirea
sistemului de consultanță și informare agricolă și a avut ca obiective îmbunătățirea accesului
agricultorilor și al procesatorilor la cunoștințele privind tehnologiile legate de producție, controlul
calității, siguranța alimentară, prelucrarea și comercializarea. Au fost create 4 Centre de Instruire și
Informare (ITC) în București, Timișoara, Cluj și Iași pentru formarea consultanților în agricultură. Pe
întreaga durată a acestui proiect au fost instruiți 1900 de consultanți în servicii de extensie, 225 de
cercetători, 2080 consultanți agricoli, 488 de inspectori alimentari. Odată finalizat poiectul MAKIS,
centrele ITC au continuat să funcționeze (pentru o perioadă?), aplicând la proiecte cu finanțare
europeană și susținând training-uri în sectorul privat pe baza achitării unei taxe de participare6.
De asemenea, MAKIS a contribuit la formarea a 4 Birouri Agricole Integrate (IAO), concepute pe
modelul „ghiseului unic”, în Tecuci - Galați, Medias - Sibiu, Pucioasa - Dâmbovița și Trușești – Botoșani.
Acestea ofereau servicii de consiliere și administrare în agricultură, precum și sprijin în depunerea
cererilor de finanțare a PAC, împreună cu agențiile naționale care administrau Pilonul 1 și 2 (inclusiv
acces la informații și consultanță privind aspectele legate de programele de sprijin, gestionarea
fermelor și aspecte tehnice)7. Acest sistem de „ghișeu unic” a avut rezultate pozitive și a fost ulterior
luat în considerare pentru extindere și în alte județe de către MADR.
Prin intermediul celui de-al doilea proiect al BM, „Completarea sprijinului UE pentru restructurarea
agriculturii - CESAR”8, au fost instituite servicii de orientare socio-economică (SEGP) pentru fermieri,
astfel încât aceștia să își poată gestiona în mod durabil veniturile și activele, luând în considerare

5
Mai multe detalii despre proiectul MAKIS sunt disponibile la http://documents.worldbank.org/curated/
en/456281474588533539/pdf/000020051-20140626122007.pdf
6
Sorin Ștefanescu et. al., Public and Private Players on the Market of Agricultural Advice and Extension in Romania,
în 21st European Seminar on Extension Education / Extension education worldwide, 2-6, Septembrie 2013, p. 242.
7

Ibidem.

8
Mai multe detalii despre proiectul CESAR sunt disponibile la http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00010570&lang=en&print=Y
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programele naționale și europene de sprijin. În cadrul proiectului, fermieri din județele Alba, Dolj, Olt,
Timiș, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Brașov, Călărași, Mureș, Galați, Harghita, Cluj, Suceava și Teleorman au
beneficiat de consiliere socio-economică prin intermediul SEGP9.

1.3

Actuala arhitectură instituțională

În 2017 activitatea de consultanță agricolă a fost reorganizată și integrată în cadrul direcțiilor agricole
județene. Înainte de reorganizare, numărul consultanților era de aproximativ 800, iar ulteorior
numărul acestora a scăzut la 480 (în medie 1700 de exploatații/consultant).
În acest moment, sistemul de consultanță agricolă din România arată astfel:
A. Public
i) La nivel național, există 41 de direcții pentru agricultură județene (coordinate tehnic și metodologic
de MADR).
ii) La nivel local, comunal, există 280 de centre zonale de asistență tehnică în cadrul primăriilor (5-6
localități la un centru zonal de consultanță).

9
9

Sorin Ștefanescu et. al., op. cit., p. 243.
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Conform documentelor publicate la secțiunea „Consultanță agricolă” pe site-ul MADR, obiectivul
general al sistemului public de consultanță este „asigurarea capacității de consultanță pentru fermieri,
în special pentru fermele de subzistență, tinerii fermieri, fermele mici și mijlocii”.
Serviciile oferite se împart în următoarele categorii:
1. Formare profesională10;
2. Acţiuni de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate destinate producătorilor agricoli şi
specialiştilor din agricultură;
3. Realizarea fluxului informaţional necesar producătorilor agricoli, transferul tehnologic, diseminarea
rezultatelor cercetării;
4. Acţiuni de promovare – diseminare prin organizarea de campanii de informare, reuniuni la nivel
regional şi judeţean în colaborare cu instituţii din subordinea MADR şi autorităţile locale;
5. Acţiuni de identificare a potenţialilor beneficiari ai fondurilor alocate prin PNDR, asistenţă tehnică
de specialitate în întocmirea documentației necesare;
6. Asistenţă tehnică şi consilierea fermierilor pentru constituirea de forme asociative.
B. Privat
i) În urma O.U.G. nr. 58/2013, în România s-au înființat Camere Agricole private, ale fermierilor, în 14
județe.
ii) Există pe piață și firme care oferă consultanță în domenii tehnice agricole, atragere de fonduri
europene, calificări etc.
C. Pe lângă entitățile publice și private, există și institutele de cercetare agricolă, cu personal calificat,
specializat în funcție de domeniul de cercetare predominant la nivelul institutelor. Activitatea de
consultanță și extensie se desfășoară, în acest caz, prin intermediul granturilor și proiectelor de
cercetare.

1.4

Nevoia fermierilor de consultanță agricolă, așa cum reiese din cercetări

Conform unui studiu realizat de IRES în 201011, există 3 mari domenii de consultanță și extensie
agricolă de care România are nevoie:
i) sprijinirea agricultorilor pentru accesarea fondurilor Programului European de Dezvoltare Rurală
prin elaborarea aplicației, asigurarea procedurilor birocratice etc.

10
Camerele agricole judeţene sunt autorizate ca furnizori de formare profesională în domeniul agricol de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (sursa: MADR)
11
10

Sorin Ștefanescu et. al., op. cit., p. 240.
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ii) consultanță în producția vegetală și animală;
iii) consultanță pentru problemele juridice, de cadastru, studii de fezabilitate, marketing,
management, instruire etc.
De asemenea, un sondaj realizat în martie 2013 de către Ministerul Agriculturii în rândul a 146 de mici
fermieri din 11 judeţe a arătat că opțiunile acestora sunt destul de împărțite între sursele „oficiale” și
acreditate – Camere Agricole, agronomul de la primărie și surse difuze, care furnizează o consultanță
de o calitate îndoielnică – ziare, media etc. La întrebarea „Dacă ai nevoie de consultanță tehnică în
agricultură, la cine ai apela?”, 28% dintre respondenţi au spus Camerele Agricole, 18% au indicat
ziarele, televizorul şi Internetul, 17% un consultant privat/firmă de consultanţă, 16% au zis că l-ar
întreba pe specialistul agronom de la primărie, 10% un furnizor de materii prime, alți 10% ar întreba
un vecin sau un prieten mai experimentat, iar 1% ar apela la un universitate agricolă/colegiu/centru
de cercetare12.

2. Modelele altor state în domeniul
consultanței agricole
2.1. Polonia
Sistemul de consultanță agricolă din Polonia este considerat unul dintre cele mai solide la nivel
european. Încă din perioada comunistă, Polonia avea un sistem de consultanță agricolă viabil bazat,
în mare măsură, pe dezvoltarea și introducerea metodelor moderne de consultanță pentru fermieri.
În perioada 1990-2010 sistemul de consultanță agricolă din Polonia a fost reformat, în mare parte
cu sprijin financiar și tehnic din partea SUA, Danemarca, Irlanda, Germania, Austria și Olanda13. Tot
în această perioadă au fost înființate Centrele de Consultanță Agricolă Regională (ODR), cu rol în
sprijinirea directă a fermierilor.
În acest moment, arhitectura instituțională în acest domeniu este compusă din:
• Centrul de Consultanță Agricolă (CDR) la nivel central;
• 16 Centre de Consultanță Regională (ODR);
• 16 Camere agricole ale fermierilor (IR);
• 163 de organizații de consultanță privată și ONG-uri.

12

Sorin Ștefanescu et. al., op. cit., p. 241.

13
Global Forum for Rural Advisory Services, World Wide Extension Study - Eastern Europe - Poland,
https://www.g-fras.org/en/world-wide-extension-study/europe/eastern-europe/poland.html#history
11

Consultanța agricolă în România
evoluție și propuneri de politici publice

Centrul de Consultanță Agricolă este principala instituție publică la nivel național în domeniul
consultanței agricole și se află în subordinea Ministerului Agriculturii. Dintre activitățile sale
principale, cele mai importante sunt: consultanță în materie de eco-condiționalitate, monitorizare
și controlul calității serviciilor de consultanță, actualizarea bazei de date a consultanților agricoli
certificați, pregătirea materialelor necesare instruirii consultanților și fermierilor.
ODR-urile sunt cele mai importante instituții publice de consultanță agricolă din Polonia, dat fiind
că activitatea lor constă în oferirea de consultanță individuală fermierilor. Practic, dintre cei 3454
consultanți, 232 sunt consultanți de teren care sprijină direct fermierii în funcție de nevoile fiecăruia.
Camerele Agricole sunt entități independente ale fermierilor și apar în Polonia în 1996, ca urmare a
procesului de reformă, cu scopul de a reprezenta interesele membrilor. În prezent, IR-urile au un rol
important în formularea politicii agricole și participă la implementarea acesteia. Sursele de finanțare
ale camerelor agricole poloneze includ taxa plătită de fermierii membri, precum și sume care provin
din implementarea unor proiecte naționale sau finanțate de UE. Camerele agricole au la acest
moment 136 de consultanți care oferă consultanță gratuită fermierilor.
La nivel de sistem, finanțarea consultanței agricole în Polonia este mixtă. În 2012, 56% din fondurile
pentru consultanță agricolă proveneau de la bugetul de stat, 1,2% fonduri UE, și 25% de la beneficiarii
serviciilor (fermieri, oameni de afaceri și organizații de fermieri)14.
Din studiile consultate pentru acest raport referitoare la sistemul de consultanță agricolă din Polonia,
se poate concluziona ca acesta este un model de bună practică pentru Europa de Est, din perspectiva
funcționalității și a performanțelor. În continuare Polonia beneficiază de sprijin financiar și tehnic din
partea SUA și World Bank pentru a-și îmbunătăți sistemul de consultanță agricolă.

2.2. Ungaria
Spre deosebire de Polonia, în Ungaria serviciul de consultanță agricolă a apărut începând cu anii 1990,
și, conform Global Forum for Rural Advisory Services15, în 2005 a început procesul de reformă.
În prezent arhitectura instituțională în acest sector este compusă din:
1. Sistemul public: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în subordine Institutul de Training
și Consultanță (care se ocupă cu organizarea și coordonarea activităților de consultanță), 7 centre

14
Jozef Košuda et al., The state of the agricultural extension in the V4 states and its future development dimensions,
p. 505, disponibil la https://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/proceedings/en/articles/s7/kosuda_kania_kapsdorferova_kadlecikova_babayan.pdf
15
Global Forum for Rural Advisory Services, World Wide Extension Study - Eastern Europe - Hungary, http://www.g-fras.org/en/world-wide-extension-study/europe/eastern-europe/hungary.html?fbclid=IwAR2ORkIaEx2_rVm9ejmXQ4MIrWvRIq_FB9-ePUWhlIVb-4pW2uKE6UEGTQQ#context
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regionale de consultanță (care oferă consultanță și servicii de formare profesională fermierilor la nivel
regional), 51 de centre teritoriale de consultanță la nivel local, precum și agențiile agricole județene și
centre de cercetare.
2. Sistemul privat:
• Camera de Agricultură, Alimentație și Dezvoltare Rurală a Ungariei16 care are în subordine 19
camere agricole regionale. Acestea oferă sprijin membrilor și altor producători prin intermediul unei
rețele de 202 consultanți;
• Asociațiile de producători; asociațiile de fermieri și cooperative agricole. De exemplu, producătorii
și distribuitorii de mașini și echipamente agricole organizează expoziții, demonstrații și distribuie
informații cu privire la produsele și metodele de utilizare a acestora și, uneori, furnizează consultanță
gratuită, în special pentru marii producători, cu scopul de a-și extinde afacerile.
• Companii de consultanță agricolă care oferă o varietate de servicii de consultanță, formare
profesională, sprijin în creare de planuri de afaceri și agro-business.
Sistemul de finanțare este mixt în Ungaria, principalele surse de finanțare a consultanței agricole fiind:
fondurile publice (la nivel național sau regional), finanțare privată (plăți directe pentru servicii de la
fermieri, ONG-uri), și fonduri UE17.
Conform studiilor în domeniu, cu toate că în Ungaria sistemul de consultanță agricolă se adaptează
treptat evoluțiilor în domeniu, acesta se confruntă încă cu o serie de neajunsuri18. În principal, există o
lipsă de încredere între agricultori și consilieri în ceea ce privește calitatea inconsecventă a serviciilor
de consultanță oferite. De pildă, fermele mari au consultanți proprii, deci nu apelează la serviciul
public de consultanță, iar fermele foarte mici nu solicită practic consultanță tehnică19.

2.3. Franța
Sistemul de consultanță și informare agricolă din Franța are 3 componente:
• camerele agricole
• cooperativele de fermieri
• companiile private de consultanță
Camerele agricole sunt actori-cheie în dezvoltarea economică în zonele rurale din Franța. Ele au fost

16
Conform unei legi adoptate în 2013, toți agricultorii și întreprinderile active în sectorul agricol trebuie să devină
obligatoriu membrii Camerei de Agricultură, Alimentație și Dezvoltare Rurală din Ungaria.
17

Jozef Košuda et al., op. cit, pp. 504-505.

18

Ibidem, p. 506.

19

Ibidem.

13

Consultanța agricolă în România
evoluție și propuneri de politici publice

înființate în 1924 cu scopul de îmbunătăți situația economică în rural și de a oferi reprezentativitate
agricultorilor, silvicultorilor și comunităților rurale.
Camerele agricole sunt instituții publice și se implică activ în majoritatea sectoarelor agricole din
Franța. Principalele activități desfășurate includ informarea, consultanța, instruirea, sprijinirea
fermierilor prin intermediul grupurilor permanente de lucru (există aproximativ 1800 grupuri
permanente).
Camerele agricole în Franța sunt organizate pe 3 niveluri:
1. național/central - Adunarea Permanentă a Camerelor Agricole (APCA)
2. regional - 13 camere agricole regionale
3. județean - 89 camere agricole județene („département”).
APCA este activă încă din 1935 și coordonează activitățile camerelor agricole din Franța. De asemenea,
APCA gestionează o serie de servicii comune la nivel regional și județean precum: sisteme de
informare, o platformă online dedicată agroturismului și produselor agricole locale („Bienvenue à
Ferme”), un centru de instruire pentru consultanții agricoli („Resolia”)20. Dintre cei aproximativ 8 000
de angajați permanenți ai camerelor agricole, 175 sunt angajații APCA21.
Camerele agricole regionale și cele județene oferă servicii de consultanță la nivel local. Cele mai
importante activități ale acestora includ: crearea și dezvoltarea de noi business-uri, consultanță
pentru ferme aflate în dificultate, gestionarea juridică și a activelor pentru ferme22.
În principal, camerele agricole din Franța sunt finanțate din fonduri publice și îmbină diferite surse:
50% dintre acestea provin dintr-o taxă pe terenuri, subvenții provenite de la Ministerul Agriculturii,
contracte cu autoritățile locale (regiuni și județe)23.
Așa cum arată studiile în domeniul consultanței agricole24, camerele agricole au un rol important
în dezvoltarea activității rurale din Franța. Camere contribuie inclusiv la dezvoltarea agriculturii
ecologice și la promovarea produselor agricole locale.

2.4. Statele Unite ale Americii

20
EUFRAS, The French Chambers of Agriculture, http://www.eufras.eu/images/Members/APCA-general-presentation-EN.pdf
21

Ibidem.

22
The French Chambers of Agriculture for the farmers and the rural world, http://www.chambres-agriculture.fr/
fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/plaquette_french-chambers-agriculture-english.pdf
23
Pierre Labarthe, AKIS and advisory services in France Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project,
2014, The French National Institute For Agricultural Research (INRA), p. 17, disponibil la
http://proakis.webarchive.hutton.ac.uk/sites/www.proakis.eu/files/Country%20Report%20France%2010%2007%2014.pdf
24
The French Chambers of Agriculture for the farmers and the rural world, http://www.chambres-agriculture.fr/
fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/plaquette_french-chambers-agriculture-english.pdf
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Dacă la nivel european programele de educație nonformală în sectorul agricol sunt denumite
„servicii de consultanță”, în Statele Unite ale Americii și în Canada este agreat termenul de „servicii de
extensie”25.
Serviciul de extensie american funcționează de mai bine de 100 de ani sub forma unei rețele
educaționale și de informare la nivel național înființată cu scopul de îmbunătăți calitatea serviciilor
în mediul rural. Studiile consultate în scopul acestui raport evaluează că serviciile de extensie din
„America rurală” au contribuit la creșterea productivității fermelor26.
Serviciul de extensie american s-a adaptat schimbărilor și continuă să abordeze o gamă largă de nevoi
în domeniul agricol rural și, mai recent, urban. Acesta include o serie de ateliere de lucru, demonstrații
practice, vizite la ferme, platforme online care vin în folosul fermierilor cu informații actualizate
(eXtension.org)27.
Principalele obiective ale sistemului de extensie american actual sunt:
- de a oferi instruire fermierilor, inclusiv femeilor și tinerilor agricultori
- de a folosi metode moderne de instruire precum „learning by doing” pentru a pregăti fermierii28.
Statele Unite au un sistem unic de extensie la nivel național și are 3 componente29:
1. federală - Departamentul de Agricultură al Statelor Unite (USDA)
2. națională - parteneri naționali (colegii și universități de stat, administrația centrală)
3. locală - parteneri locali (la nivel de orașe sau regiuni).
Sistemul public de extensie agricolă este de finanțat din fonduri publice în Statele Unite și pune
laolaltă specialiști din domeniul educației cu fermierii și comunitățile rurale. Așa cum arată studiile în
domeniu, formatorii de extensie îi ajută pe fermieri să își îmbunătățească capacitățile manageriale și
oferă inclusiv îndrumare tehnică fermierilor aflați la început de drum și celor dezavantajați din punct
de vedere social30.

25
Burton E. Swanson, Riikka Rajalahti, Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for
Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems, în Agriculture and Rural Development Discussion Paper 45,
The World Bank, 2010, p. 50, disponibil la http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Stren_combined_web.
pdf
26

Departamentul de Agricultură al Statelor Unite, https://nifa.usda.gov/cooperative-extension-history

27
Sun Ling Wang et. al., Agricultural Productivity Growth in the United States: Measurement, Trends, and Drivers în
United States Department of Agriculture, Economic Research Report 189, iulie 2015, p. 2, disponibil la https://ethanolrfa.
org/wp-content/uploads/2017/07/Agricultural-Productivity-Growth-in-the-US_Wang-et-al_2015.pdf
28

Burton E. Swanson, op. cit., p. 66.

29

Sun Ling Wang, op. cit., pp. 47-48.

30

Ibidem, p. 49.
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Concluzii și recomandări
(Re)construcția unui sistem de consultanță agricolă functional și performant în România reprezintă
o urgență, nu doar din perspectiva nevoilor de dezvoltare ale fermierilor, ci și din însuși accesul
României la viitorele fonduri pentru agricultură post-2020.
Propunerile de regulament european care vor reglementa viitoarele Planuri Strategice naționale
includ în lista condiționalităților ex-ante de accesare a banilor de către fiecare stat existența unui
sistem AKIS eficient. Prin urmare, consultanța agricolă trebuie să demonstreze că îndeplinește
condițiile minimale de performanță – ceea ce în acest moment nu se poate afirma. Astfel,
îmbunătățirea performanțelor (calitative și numerice – număr de fermieri consiliați / formați)
consultanței agricole în România este unul dintre elementele-cheie pentru implementarea cu succes
a viitorului Plan Național Strategic post-2020. Fermierii au nevoie de sprijin, în afară de domeniile
clasice, și de cunoștințe în domenii foarte noi, esențiale pentru a respecta regulile, dar și pentru a
fructifica oportunitățile viitoarei PAC privind eco-condiționalitățile, bunăstarea animalelor, energie
regenerabilă, Organisme Modificate Genetic, agricultură de precizie, bioeconomie, IMM-uri în mediul
rural. Pe toate acestea este nevoie de investiții în formarea consultanților din sistemul public de
consultanță.
După cum reiese din cercetările de acum câțiva ani citate în acest raport, fermierii sunt relativ
confuzi cu privire la sursa la care ar trebui să apeleze pentru diversele tipuri de consultanță pentru
afacerea lor, paleta fiind eterogenă în acest sens – de la Camere agricole, la consultanța privată și la
media. Aceste evaluări a nevoilor fermierilor, atât din punct de vedere al conținutului de knowhow necesar, cât și al surselor preferate de consultanță agricolă, trebuie actualizate și construit
în funcție de acestea. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, este necesar să se dezvolte un sistem de
consultanță integrat într-un ecosistem regional care să aibă în componență și clustere, universități,
centre de informare institute de cercetare etc.
Mai mult, consultanța trebuie să fie accesibilă la firul ierbii, să fie în proximitatea fizică a
fermierului. În România există 2686 de comune și doar 450 de Centre de Consultanță Agricolă Locală
(care de obicei sunt reprezentate de un singur inginer agronom de la primărie). Problema resurselor
umane în consultanța agricolă nu mai poate fi ignorată: acum un consultant agricol din sistemul
public deservește 12 000-13 000 de fermieri înscriși pe listele APIA.de fermieri. Experiența statelor
europene arată că o proporție optima ar fi de 1 consultant la 65-100 fermieri.31
În acest context, considerăm oportună inițiativa legislativă a MADR lansată în noiembrie 2018 și aflată
în acest moment pe traseu legislativ, care prevede ca la nivelul fiecărei primării să se înființeze un

31
16

Sorin Ștefanescu et. al., op. cit., p. 241
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post de ”specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală” care
să ofere consultanță permanentă fermierilor, în funcție de problemele pe care aceștia le întâmpină.
Conform expunerii de motive, în prezent, la nivelul direcțiilor agricole nu există suficienți consultanți
(un consultant trebuie să asigure consultanță pentru aproximativ 12 000 fermieri), iar fermierii sunt
nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a beneficia de serviciul de consultanță agricolă, motiv pentru
care de multe ori ajung să renunțe la acest serviciu.
Experiența statelor europene relevante pentru România cu privire la consultanța agricolă – câteva
dintre care au fost descrise mai sus – arată că în mod ideal, sistemul public de consultanță este
complementar sistemul Camerelor Private ale fermierilor. Politicile publice în acest domeniu ar
trebui să susțină finalizarea formării Camerelor Agricole private la nivelul întregii țări. Consolidarea
dimensiunii private a consultanței agricole poate să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate
către fermieri, atragerea de profesioniști în pozițiile de consultant, updatarea continuă a expertizei
consultanților etc.
Tot pe dimensiunea îmbogățirii arhitecturii instituționale ale consultanței agricole în România, ar
merita explorate două idei:

a) capacitarea Grupurilor de Acțiune Locală în acest domeniu, prin axa
LEADER
Această infrastructură de 239 parteneriate public-private care implementează proiecte de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității care acoperă 93% din teritoriul rural al țării a
dobândit credibilitate și încredere în spațiul rural în ultimii aproape 10 ani, de când există, în special
în rândul fermierilor. În multe comunități rurale, experții GAL au devenit un reper informational și
de multe ori de know-how pentru fermieri – pe subiecte precum atragerea fondurilor europene, în
mod firesc, întrucât intră în atribuțiunile GAL-ului, conectarea la realitățile economice ale teritoriului,
oportunitate de participare la proiecte de dezoltare rurală, schimb de bune practice cu alte țări
europene etc.
Infuzarea GAL-urilor și cu restul expertizei tehnice ce ține de agricultură ar fi un pas firesc în întregirea
unui rol pe care acestea și l-au câștigat în comunitate de-a lungul ultimelor două exerciții financiare.
Cunoașterea lor profundă a nevoilor fermierilor, legătura constantă cu toți actorii relevanți prin
prisma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, prezența ”la firul ierbii”, precum și acoperirea
teritorială ar face din GAL-uri actori relevanți într-o viziune 4.0 asupra consultanței agricole în viitorul
PAC post-2020.
De asemenea, Experiența pozitivă a Birourilor Agricole Integrate din proiectul MAKIS, care pe lângă
serviciile de consiliere ofereau și sprijin în depunerea cererilor de finanțare a PAC, ar putea fi replicată
17
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pe plan național tot în contextul dezvoltării de infrastructură de consultanță agricolă pentru GAL-uri.

b) Dezvoltarea liceelor agricole ca hub-uri locale de consultanță
În ultimii ani au existat initiative legislative și proiecte ale societății civile de revitalizare a
învățământului profesional și tehnic (ÎPT) agricol (inițiativa reluării dublei subordonări a liceelor
agricole de către MADR și Ministerul Educației, învățământul dual, programul „Liceele agricole –
hub-uri pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii etc) care converg către obictivul revitalizării
liceelor agricole. Există premisele ca aceste intituții de învățământ să fie re-valorizate și dezvoltate în
direcția transformării unui centru de resurse nu numai pentru viitorii fermieri, ci și pentru adulții din
agricultură. Există licee care încă au o bază de practică, fermele didactice – un element esențial pentru
organizarea unor cursuri de formare agricolă de calitate pentru adulți.
În plus, multe dintre aceste licee au început în ultimii ani o colaborare cu autoritățile locale, care
au recunoscut potențialul lor în domeniul informării și formării fermierilor, incubării de start-upuri în agricultură, atragerii de expertiză din zona de cercetare etc și au început să le sprijine în acest
domeniu.
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Listă abrevieri

AKIS

Sistemele de cunoaștere și inovare în agricultură

ANCA Agenția Națională de Consultanță Agricolă
APCA

Adunarea Permanentă a Camerelor Agricole (Franța)

CAJ

Cameră Agricolă Județeană

CDR

Centru de Consultanță Agricolă (Polonia)

CLCA

Centrul Local de Consultanță Agricolă

IAO

Birouri Agricole Integrate

IR

Camere agricole ale fermierilor (Polonia)

ITC

Centre de Instruire și Informare

MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MAKIS Modernizarea Sistemelor de Cunoaștere și Informare în Agricultură
ODR

Centru de Consultanță Regională (Polonia)

OJCA

Oficiile Județene pentru Consultanță Agricolă

SEGP Servicii de orientare socio-economică
USDA Departamentul de Agricultură al Statelor Unite

Acest raport a fost realizat cu sprijinul financiar al Romanian-American Foundation.
Informațiile cuprinse în această publicație nu reflectă poziția oficială a Romanian-American Foundation.
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