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PERSPECTIVĂ ASUPRA MACRO-REGIUNII
Montana (BG), Varaždinska (HR) – Jihocecký kraj 
(CZ) – Latgale; Pierīga (LV) – Vilniaus Apskritis (LT), 
Rzeszowski, Nowosadecki, Nowotarski (PL), 
Bistrița-Năsăud, Giurgiu (RO)

4,4 MIL DE FERME MICI

76% din numărul total 
(Eurostat, 2016)

Ocupă aprox. 36% din suprafața totală a 
acestor 11 regiuni (Eurostat, 2017)

Ocupă aprox. 26,4% din SAU în aceste 11 
regiuni (Eurostat, 2017) 

Fermele mici din Europa de Est contribuie în mare măsură la 
producția regională totală. În 43% din sistemele alimentare, 
produsele lor se consumă și la nivel local, îmbunătățind accesul 
la alimente pentru gospodăriile și comunitățile din zonă. Totuși, 
sistemele alimentare din care fac parte fermele mici din Europa 
de Est sunt în evoluție. Aproape o treime din sistemele alimentare 
indică un tipar echilibrat de consum regional și extra-regional, iar 
o altă treime sunt orientate spre comerț inter-regional.   

În cazul multor ferme mici din EE, agricultura este înrădăcinată 
în tradiție. Existența continuă a acestora în zona rurală asigură 
conservarea culturii locale. Pe lângă faptul că mențin diversitatea 
economiilor rurale, fermele mici conservă rețete regionale 
și diversitatea alimentară, iar practicile lor agricole includ, în 
continuare, tehnici tradiționale ce contribuie la conservarea 
mediului.

Pentru ca acestea să poată contribui și pe viitor la caracterul viu al 
zonelor rurale, nevoile micilor fermieri trebuie abordate din patru 
mari perspective:

• Infrastructură și conectivitate îmbunătățită,

• Produse, piețe și marketing,

• Cunoștințe agricole și sisteme inovatoare,

• Resurse naturale și climă. 

Prezenta sinteză de politici oferă o gamă de răspunsuri față 
de aceste nevoi și subliniază în mod clar acțiunile prioritare de 
întreprins de către autoritățile naționale și regionale, în mod 
special de cele responsabile pentru programarea fondurilor din 
Politica agricolă comună (PAC) a UE după 2020. 

Proiectul european SALSA și-a propus să analizeze 
potențialul important pe care fermele mici il au, respectiv 
contribuția acestora la securitatea alimentară.  

S-au efectuat cercetări în 11 regiuni din Europa de Est (EE) 
(nivelul NUTS 3) din 7 țări din EE – România (RO), 
Polonia (PL), Letonia (LV), Lituania (LT), Bulgaria (BG), 
Croația (HR) și Republica Cehă (CZ). Fermele mici din EE 
sunt o parte importantă din structura agricolă a acestor 
țări. Acestea reprezintă între 37% dintre exploatațiile 
agricole (în LV) și 90% în cazul României. 

Rezultatele proiectului SALSA indică că, în 43% dintre 
sistemele alimentare studiate, fermele mici din EE produc 
80-100% dintre produsele esențiale consumate în 
regiunea lor, contribuind deci în mod semnificativ la 
disponibilitatea regională. În aceste regiuni, fermele mici 
contribuie, de asemenea, la accesarea alimentelor de către 
gospodăriile și comunitățile lor. Totuși, se pare că sistemele 
alimentare din Europa de Est studiate în proiectul SALSA 
se află într-un proces de schimbare. O treime dintre 
acestea (34%) indică tipare echilibrate de consum regional 
și export, în timp ce alte 22% dintre sistemele alimentare 
contribuie la SAN în afara regiunii lor.

Sinteză de politici - 
Europa de Est
Martie 2020
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Pot micile ferme și micile afaceri agro-alimentare din țările din Europa de Est să 
garanteze Securitatea alimentară și nutrițională (SAN) durabilă?

În ultimii 10 ani, în perioada 2010-2019, se estimează că țările din Europa de Est (EE) incluse în proiectul SALSA 
au pierdut 1,1 milioane de ferme mici (23%), respectiv echivalentul a 350 de ferme mici dispărute în fiecare zi 
(conform datelor EUROSTAT din 2016). 
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În cazul multor ferme mici din EE, agricultura este 
înrădăcinată în tradiție. Existența continuă a acestora 
în zona rurală asigură conservarea culturii locale. Pe 
lângă faptul că mențin diversitatea economiilor rurale, 
fermele mici conservă rețete regionale și diversitatea 
alimentară, iar practicile lor agricole includ, în 
continuare, tehnici tradiționale ce contribuie la 
conservarea mediului.

  

CINE SUNT ACESTE FERME 
MICI DIN REGIUNEA EUROPA 
DE EST, ÎN ACCEPȚIUNEA 
PROIECTULUI SALSA?

Conform clasificării fermelor mici elaborată în cadrul 
proiectului SALSA, în Europa de Est, se regăsesc toate cele 
cinci tipologii de ferme mici; totuși, cele mai 
reprezentative tipuri sunt din categoriile Ferme 
convenționale ce se confruntă cu dificultăți, Ferme 
convenționale orientate spre antreprenoriat și Ferme 
specializate in afaceri. 

Cel mai frecvent întâlnit tip de fermă mică a fost 
„Ferma convențională ce se confruntă cu dificultăți”, 
aceasta fiind caracterizată, de regulă, prin vârsta 
înaintată, o orientare spre piață scăzută, acces redus 
la credite și un nivel redus al venitului. Cu toate 
acestea, acest tip de fermă are cea mai mare 
contribuție la accesul la alimente al gospodăriilor și 
comunităților rurale, în special pe timp de criză. 
Fermele convenționale ce se confruntă cu dificultăți 
consumă intern o mare parte din producție. În orice 
caz, diversitatea tipurilor de ferme identificate la 
nivel macro-regional arată că fermele mici evoluează 
odată cu sistemele alimentare din care fac parte. În 
încercarea de a-și crește veniturile prin diverse 
strategii de piață, fermele mici din EE aleg tot mai 
mult să se specializeze și/sau să obțină certificări. 

Proiectul SALSA estimează că aproximativ o treime 
din producția fermelor mici se consumă direct în 
gospodărie, 18% se vinde către procesatori, iar 15% 
consumatorilor din proximitate. Cooperativele sunt, 
de asemenea, un actor cheie ce conectează fermele 
mici cu cele mari, spre exemplu, în sistemele 
alimentare ale cartofului din Varaždinska (HR), ale 
lactatelor în Nowosadecki (PL) și ale legumelor în 
Giurgiu (RO). 

1. Ferme cu jumătate 
de normă

Agricultura pare 
a fi o activitate 
secundară ce 

completează alte 
surse de venit, 

realizată în general 
de fermieri tineri, 
care au început să 
facă agricultură din 
proprie inițiativă; 
mare parte din 

producție rămâne în 
cadrul gospodăriei.

2. Ferme 
convenționale ce 
se confruntă cu 

dificultăți 

Al doilea cel mai 
sărac grup de fermieri 

și cei mai în vârstă; 
activitatea agricolă 
este înrădăcinată în 
tradiție; agricultura 
reprezintă o mare 

parte din venit; 
proporție ridicată de 

consum propriu.

3. Antreprenori 
convenționali

Relativ înstăriți, 
relativ în vârstă și cu 
tradiție în agricultură; 

se bazează pe 
munca familiei; 

accesează piețe prin 
cooperative.

4. Specializați pe 
afaceri

Cel mai prosper 
grup, relativ în vârstă 

și cu tradiție în 
activitatea agricolă; 
utilizează forță de 
muncă angajată 
pe scară largă; 

accesează piețele 
prin cooperative; 

investesc în 
certificări.

5. Afaceri 
multifuncționale

Prospere, relativ 
tineri și nou-veniți în 
agricultură; utilizează 

forță de muncă 
angajată pe scară 
largă; portofoliu 
divers de clienți.

Tipologia SALSA a micilor exploatații agricole

Cele mai reprezentative tipuri de ferme mici din Estul Europei
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CARE SUNT NEVOILE FERMELOR MICI DIN 
REGIUNILE DIN EUROPA DE EST INCLUSE ÎN 
PROIECTUL SALSA?

Rezultatul analizei realizate în cele șapte țări UE în 
cadrul proiectului SALSA indică nevoi ale fermelor mici 
din EE ce se pot încadra în patru mari categorii:

Infrastructura și investițiile în Oameni și Comunități 
sunt printre cele mai importante condiții pentru ca 
micile ferme din zonele rurale săși continue activitatea. 
Conexiunile rutiere mai bune sunt esențiale pentru 
conectarea mai facilă și mai rapidă a fermelor mici la 
piețele regionale. Alte infrastructuri de bază includ 
conexiunea la internet, dar și noduri rurale regionale 
care să contribuie la educarea fermierilor mai în vârstă în 
domeniul digitalizării, de pildă. Comunitățile de ferme 
mici solicită, de asemenea, servicii publice rurale (in 
special medicale si de educație) mai bune, pentru a-i 
încuraja pe tineri să rămână în sate; apoi, au nevoie de 
oportunități de formare a unor lideri comunitari 
puternici, mai ales în cadrul cooperativelor. Astfel de 
investiții în aptitudini nontehnice sunt importante 
pentru a inspira comunitățile de fermieri mici să urmeze 
o tendință ambițioasă, temeinică și care să contribuie la 
reținerea tinerilor în zonele rurale. 

O altă nevoie prioritară se referă la Produse cu valoare 
adăugată, Acces la piață și Marketing, acestea fiind, în 
principal, legate de dezvoltarea unor noi lanțuri de 
aprovizionare alimentară ce deschide calea spre 
produse alimentare inovatoare. Astfel, este probabil să 
crească nivelul de conștientizare în rândul 
consumatorilor cu privire la sisteme alimentare 
incluzând produse regionale, provenind de pe distanțe 
cât mai scurte, în speranța că aceștia vor coopera și vor 

participa împreună în cadrul lanțurilor alimentare 
alternative și scurte. În acest sens, este nevoie să se 
îmbunătățească legislația privind vânzările directe de 
către fermele mici, dar și programele de formare în 
domeniul marketingului.

În cadrul Sistemului de cunoștințe agricole și de 
inovare (AKIS), este nevoie de Sisteme de consiliere 
agricolă funcționale și finanțate din fonduri publice, 
adaptate la nevoile fermelor mici. O astfel de reformă ar 
trebui să includă diversificarea serviciilor, astfel încât să 
răspundă nevoilor tot mai stringente de informare, 
formare si adaptare a fermelor mici pe teme precum 
dezvoltărea afacerilor (inclusiv structuri de cooperare), a 
noilor sisteme și tehnologii de producție, a schimbărilor 
climatice și a agroecologiei. 

În plus, educația profesională formală ar trebui 
actualizată astfel încât să permită fermelor mici săși 
gestioneze în mod eficient afacerea și să facă față 
provocărilor de pe piață. 

În ceea ce privește Resursele naturale și clima, s-au 
identificat două nevoi prioritare. În primul rând, micii 
fermieri au nevoie de asistență și de formare pe tema 
adaptării la schimbările climatice și, în al doilea rând, a 
agriculturii organice și agroecologice. Deși probabilitatea 
ca practicile agricole tradiționale să protejeze solul și 
alte resurse naturale era mai mare, odată cu deschiderea 
piețelor spre substanțe si inputuri chimice destinate 
agriculturii, precum și din cauza lipsei de educație 
formală, aceste practici tradiționale valoroase se pierd 
tot mai mult. Așadar, fermierii au nevoie de programe 
profesionale care să-i îndrume spre sisteme de 
agricultură bazate pe cunoștințe, precum agroecologia. 
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ÎN CE FEL POT POLITICILE CREA UN 
MEDIU FAVORABIL PENTRU FERMELE 
MICI DIN REGIUNILE DIN EUROPA DE EST 
ANALIZATE ÎN PROIECTUL SALSA?

Politicile nu sunt implementate în mod izolat, ci de regulă, 
sub forma unui „mix” de măsuri complementare. De aceea, 
în cadrul întâlnirilor organizate cu diverși actori relevanți, 
prin proiect am formulat câteva recomandări de politici 
care să abordeze nevoile de mai sus ale fermelor mici, pe 
baza celor trei tipuri principale de intervenții prin politici:

 ● Reglementare,

 ● Sprijin financiar,

 ● Sprijin sub formă de consiliere și în domeniul 
inovației.

Îmbunătățirea infrastructurii, a conectivității 
și a sprijinului oferit oamenilor și 
comunităților

Sprijin financiar

Cercetările realizate în cadrul proiectului SALSA 
sugerează că investiția constantă în infrastructură prin 
măsurile din Planul Național Strategic (PNS) (inclusiv în 
domeniul îmbunătățirii calității drumurilor rurale și a 
sistemelor de transport public rural-urban, precum și a 
serviciilor publice rurale, cum ar fi apă potabilă curată, 
canalizare, dar și educație și servicii electronice) 
reprezintă, în continuare, o nevoie evidentă, cat și o 
condiție pentru țările din EE. Totuși, investițiile în drumuri 
rurale sunt arareori acoperite de alte tipuri de fonduri 
structurale (cum ar fi FEDR), care se concentrează adesea 
pe finanțarea drumurilor și a proiectelor de infrastructură 
de nivel european sau național. 

Pe lângă investițiile în infrastructura fizică, comunitățile 
rurale au, de asemenea, nevoie de continuarea măsurilor 
de înnoire a generațiilor, cum ar fi sprijinul destinat 
tinerilor agricultori. În conformitate cu criteriile de 
eligibilitate ale acestora, este nevoie de simplificare și de 
adaptare pentru ca fermele mici să fie competitive când 
depun cereri de finanțare pe apeluri de acest fel. 
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Sprijin sub formă de consiliere și în domeniul inovației

Programe precum LEADER - măsuri de cooperare, 
proiectele pentru tineret finanțate în cadrul programului 
Erasmus+ și eventual alte programe naționale de educație 
pot fi utilizate pentru a încuraja tinerii din zonele rurale să-
și dezvolte aptitudinile non-tehnice, cum ar fi 
leadershipul, cooperarea și încrederea, în special între 
liderii de tineret și de cooperative, cu scopul de a aduce 
schimbări la nivelul comunităților mai puțin deschise și mai 
puțin dinamice.

Produse, piețe și marketing

Reglementare

Autoritățile naționale și regionale trebuie să ofere mai 
multă flexibilitate, comunicare clară și strategii privind 
neconformitatea mai permisive/treptate în aplicarea 
pachetului de Reglementări privind igiena la sistemele de 
producție ale fermelor mici. Fermele mici ar putea fi 
avantajate totodată de permisivitate și în ceea ce privește 
măsurile fiscale. 

Sprijin financiar

Cu privire la finanțarea prin PAC, factorii interesați 
încurajează autoritățile de management a PAC să ofere mai 
mult sprijin fermelor mici care își doresc să dezvolte lanțuri 
de aprovizionare scurte prin intermediul măsurilor de 
cooperare în perioada de programare de după 2020. Ar 
trebui majorată alocarea bugetară destinată promovării 
educaționale către consumatori și promovarea pe rețele 
sociale a produselor ce aparțin unor branduri mai mici. 
Entitățile eligibile ar trebui să includă inițiative orientate 
spre consumator, grupurile de achiziție directă, vizite la 
fermă care încurajează culegerea produselor de către 
vizitatori, magazine fizice și online, aplicații mobile și 
agricultura sprijinită de comunitate (ASC). ONG-urile, GAL-
urile, dar și punctele turistice HORECA (acestea fiind un 
actor deosebit de util în această configurație) ar trebui să 
fie în continuare eligibile pentru finanțare în cadrul acestor 
aranjamente.

Autoritățile locale ar putea și ele să joace un rol important 
în menținerea diversității lanțurilor de aprovizionare agro-
alimentare, păstrând și crescând numărul de piețe locale 
destinate fermierilor și artizanilor organizate la fiecare 
sfârșit de săptămână în piețe urbane atractive pentru un 
număr mare de vizitatori.

Sprijin pentru inovație

Sprijinul consultativ s-ar putea axa pe promovarea unor 
inițiative bazate pe lanțuri de aprovizionare scurte și 
bune practici regionale în rândul fermelor mici ca formă 
de educație. În al doilea rând, fermele mici au, de 
asemenea, nevoie de mai multă formare în ceea ce 
privește brandingul și marketingul bazat pe storytelling, 
pentru a putea dezvolta metode mai bune de etichetare și 
de promovare, de atragere a consumatorilor și de a obține 
valoare adăugate din produsele lor.
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Cunoștințe agricole și sisteme inovatoare

Reglementare

Un mesaj clar din partea celor implicați și consultați in 
cadrul proiectul SALSA este ca ministerele agriculturii 
naționale să elaboreze reguli în vederea conectării 
activității consultanților privați din domeniul agro-chimic 
la strategiile, țintele și obiectivele naționale și regionale. 

Sprijin financiar

Există așteptări numeroase și diverse de la politicile SALSA 
cu privire la Serviciile de Consiliere Agricolă (SCA) în 
statele membre EE. SCA naționale ar trebui să ofere 
servicii gratuite și finanțate din fonduri publice pentru 
fermele mici, dar totodată ar trebui să ofere mai multă 
formare personalului, să-și diversifice serviciile dincolo de 
informarea despre condiționalitățile de bază ale PAC. 
Fermele mici au nevoie de mai multă educație cu privire 
la bunele practici regionale pentru ferme mici. În plus, 
fermele mici au nevoie de programe de formare în 
domeniul agroecologiei, a agriculturii ecologice și a 
proiectelor de cooperare. 

Strategiile naționale privind Sistemul Agricol de Cunoaștere 
și Inovare (AKIS) ar trebui să acorde o atenție deosebită 
stimulării universităților în vederea cooperării cu fermele 
mici și organizațiile acestora. Programele liceelor agricole 
ar trebui, de asemenea, îmbunătățite pentru ca agricultura 
să devină mai atractivă în ochii tinerilor. 

Nu în ultimul rând, autoritățile de management naționale/
regionale ale PAC ar putea considera si agrea ca Grupurile 
locale de acțiune (GAL) să fie eligibile în programul 
LEADER în calitatea de consilieri agricoli.

Resurse naturale și climă

Reglementare

Pentru a asigura eficiența obiectivelor de mediu, 
autoritățile ar trebui să asigure o mai bună implementare 
și un mai bun control al Pachetelor de reglementare din 
domeniul mediului, precum și a condiționalităților aferente. 
În al doilea rând, strategiile naționale și regionale cu 
privire la irigații ar trebui extinse și adaptate nevoilor 
fermelor mici, inclusiv prin finanțarea instalațiilor de 
depozitare a apei pe timp de secetă. 
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Sprijin financiar

Măsuri precum agro-mediu, precum și agro și eco-turism 
susținute în perioada de programare 2014-2020 ar trebui 
continuate prin Planurile Naționale Strategice de după 
2020, pentru a diversifica în continuare gama de activități 
economice disponibile micilor ferme care mențin peisajele 
cu valoare naturală ridicată din zonele montane. Mai mult 
decât atât, măsurile de cooperare din PAC post 2020, cum 
ar fi lanțurile de aprovizionare scurte, ar putea fi utilizate 
pentru a promova beneficiile asupra mediului ale 
alimentelor locale. 

Nu în cele din urmă, pentru a susține în continuare 
tranziția fermelor mici spre mijloace de producție 
ecologice (inclusiv panouri solare, tractoare eficiente din 
punctul de vedere al consumului de combustibil), măsurile 
de investiții destinate modernizării ar trebui să le 
recunoască în continuare drept categorie eligibilă în cadrul 
PAC de după 2020. 

Sprijin pentru inovație

Ministerele agriculturii și autoritățile de management 
pentru implementarea programelor de dezvoltare rurală ar 
trebui să încurajeze GALurile și ONG-urile să ofere măsuri 
de sprijin pentru construirea capacității pentru măsurile 
de agro-mediu. Cei implicați și consultați din proiectul 
SALSA au propus această contribuție in sensul creării de 
cooperări in implementarea masurilor de agro-mediu, 
a creării de sinergii la nivel local si regional in ceea ce 
privește protejarea peisajelor, a raselor locale de animale si 
a practicilor tradiționale si nu doar o dedicare individuala a 
sprijinului, asigurând astfel continuarea succesului acestor 
măsuri din perioada de programare 2014-2020.

CONCLUZII 

Pentru fermele mici din regiunile din Europa de Est incluse 
în proiectul SALSA, investițiile în infrastructură rutieră și în 
servicii pentru zonele rurale, precum și măsurile de 
reînnoire generațională rămân importante. Măsurile privind 
lanțul de aprovizionare scurt ar trebui să construiască în 
continuare punți între fermele mici și consumatorii urbani. 
Măsurile de agro-mediu și cele ce vizează diversificarea 
gamei de activități în zonele rurale cu valoare naturală 
ridicată pot, de asemenea, diversifica sursele de venit ale 
fermelor mici, ajutându-le să-și promoveze activele unice. 

În acest scop, este nevoie să se planifice un mix de politici 
eficient. Este bine să se țină cont nu doar de scheme de 
sprijin pentru ambii piloni ai PAC (plăți directe și dezvoltare 
rurală), ci și de integrarea și armonizarea diferitelor 
mecanisme din diversele programe, fonduri și regulamente 
disponibile la nivel european. Sprijinul destinat micilor 
fermieri ar trebui să fie disponibil atât la nivel național, cât 
și regional. Acest lucru pare cu atât mai important în cazul 
măsurilor axate pe dezvoltarea comunităților. 

Cu toate acestea, capacitatea măsurilor destinate 
mediului rural de a ținti și a ajunge într-adevăr la fermele 
mici depinde de organizarea și implicarea fermelor 
mici și a reprezentanților acestora în dezvoltarea noilor 
Planuri strategice PAC, precum și de simplificare a 
criteriilor de eligibilitate și a cerințelor legislative care le 
afectează (inclusiv cele privind igiena, vânzările directe și 
impozitarea). În prezent, acestea se aplică  la fel pentru 
toate fermele, fie ele mici, mijlocii sau mari, motiv pentru 
care șansele ca fermele mici să beneficieze de pe urma 
acestora sunt mai scăzute.
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Acest proiect este finanțat prin programul Uniunii Europene, Orizont 2020 pentru cercetare și inovație, prin grantul numărul 677363.

Rămâneți informat
http://www.salsa.uevora.pt/en/information-in-partners-languages/romanian/

www.fao.org/in-action/small-farms-businesses-sustainable-food-nutrition

@SalsaH2020 Urmărește-ne! 

Contacte: 

• BULGARIA: Vyara Stefanova – v.stefanova65@gmail.com

• CROATIA: Sonja Karoglan Todorović – sonja@ecologica.hr

• CZECH REPUBLIC: Lukáš Zagata, Ph.D. – zagata@pef.czu.cz

• LATVIA: Sandra Šūmane, Baltic Studies Centre – sandra.sumane@gmail.com

• LITHUANIA: Vilma Atkočiūnienė – vilma.atkociuniene@gmail.com

• POLAND: Marta Czekaj, University of Agriculture of Krakow – martaczekaj@poczta.onet.pl

• ROMANIA: Mark Redman, Highclere Consulting – mark@highclere-consulting.com

Conferința finală SALSA    în cadrul ediției cu numărul 14 a Conferinței IFSA 2020 
Évora, Portugalia
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