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1. Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 Inițiativa privată, non-politică;

 Aduce laolaltă cele mai reprezentative organizații de business din România;

 Scopul este de a furniza o bază de consultare cu guvernul și alte instituții 

publice pe teme de interes pentru climatul economic și de business. 



2. Prezentare TF Agricultură

 Unul dintre grupurile de lucru ce funcționează la nivelul CDR

 Priorități: 

• implementarea soluțiilor digitale în agricultură;

• comasarea terenurilor agricole;

• adaptarea legislației în vigoare realității din sectorul agricol;

• dezvoltarea sistemelor de irigații;

• implementarea procesării alimentare verticale și integrate.             
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Context

 Valoarea adăugata brută – 4.1% din 

PIB;

 Randament scăzut al producției; 

 Deficit al balanței comerciale cu 

produse agroalimentare de 1,24 

miliarde de euro 
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SOLUȚII

1. Crearea cadrului legislativ care să ducă la creșterea competitivității fermierilor români

 Cadastrarea terenurilor agricole

 Flexibilitatea contractelor de muncă în agricultură – munca sezonieră, stabilirea orelor de 
lucru în funcție de campaniile agricole (mai multe ore în perioada lucrărilor agricole, mai 
puține iarna).

 Adaptarea legislației circulației pe drumurile publice la dimensiunile utilajelor;

 Legea protecției loturilor semicere

 Legea recunoașterii mutuale a îngrășămintelor omologate în alte state UE

 Legea arendei

 Legea certificatelor de calitate a solului – norme metodologice

 Consolidarea ICPA cu resursă umană și tehnologii care să vină în sprijinul inovației și creșterii 
productivității fermelor.
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2. Crearea de instrumente și infrastructură pentru gestionarea riscurilor în 

agricultură

 Investiții în sistemele de irigații/desecare

 Asigurări pentru pagubele produse de secetă
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3. Diversificarea culturilor

 Exportăm grâu și porumb – culturi cu valoare adăugată mică la ha

 Să ne reorientăm spre alte culturi

4. Zootehnia

 Ferme maternități de suine și ferme de îngrășare

 Găsirea de soluții pentru criza sanitară cauzată de gripa porcină

5. Investiții în procesare

 Noi linii de producție

 Noi produse adaptate pieței
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Cele mai importate produse 

agroalimentare în 2019:

 Carnea de porc

 Biscuiții, produsele de 

brutărie/patiserie

 Ciocolata și alte produse 

care conțin cacao

Foto: raport despre balanța comercială a 

României cu produse agro-alimentare, 

realizat de ASE cu sprijinul PENNY
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6. Dezvoltarea filierelor din România – produse 
cu materii prime locale – proiectul DORâ

7. Soluții verzi

 Consum local – astfel evităm generarea de 
gaze cu efect de seră prin transportul 
produselor pe distanțe lungi și importul unor 
produse care au o amprentă mare de carbon 
generată de modalitatea de producție 

 Implementarea unor tehnologii pentru 
captarea carbonului generat de activitățile 
agricole în sol. 


