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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
D.A.J. Iași 

 
 
 

INVITAȚIE 
 

Workshop on-line 

 

REZILIENȚA FERMELOR MICI ÎN REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE NORD-EST A ROMÂNIEI  

 
28 februarie 2022 - orele 10,00-13,30  

 
Organizatori:  

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” - Academia Română, 
Filiala Iași  

 
Institutul de Economie Agrară (I.N.C.E) București - Academia Română 

 
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 

 
 

Reziliența, pe scurt, poate fi definită ca și capacitatea fermelor și sistemelor 
agricole de a face față șocurilor. Reziliența se poate manifesta sub trei forme: robustețe,  
adaptabilitate și transformabilitate. Principalele provocări pe termen scurt și mediu 
identificate pentru sistemul agricol al fermelor mici mixte din Regiunea Nord-Est a 
României sunt: slaba cooperare pe orizontală, un grad redus de integrare a fermelor în 
lanțurile valorice, slaba dotare tehnică, profitabilitatea scăzută, schimbările climatice etc.  

Sectorul agricol al fermelor mici demonstrează că a făcut față într-o oarecare  
măsură provocărilor anterioare, dar, în același timp, are nevoie de consolidare 
tehnologică, economică și socială pentru a-și reduce vulnerabilitatea la provocările 
actuale și viitoare, și a evolua către forme moderne de organizare și funcționare eficiente 
și durabile, așa cum a rezultat din cercetările efectuate în cadrul unor proiecte 
internaționale Orizont 2020 implementate și în România.   

Workshop-ul se înscrie în activitățile de diseminare a rezultatelor cercetării  
desfășurate în cadrul Institutului de Economie Agrară, București, și a Institutului de 
Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Iași; precum și evidențierii sinergiilor între 
câteva proiecte internaționale din cadrul Programului Uniunii Europene de Cercetare și 
Inovare Orizont 2020, care au conexiuni cu reziliența fermelor.  

Workshop-ul va fi interactiv, runda de discuții și reflecții finale fiind consacrată  
provocărilor cu care se confruntă ruralul românesc și care vor necesita abordări inovative 
în vederea identificării celor mai bune soluții. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, partener tradițional al I.C.E.S. „Gh. 
Zane” în activități de cercetare științifică și diseminare, are rolul de promotor al rezultatelor 
către beneficiarii finali din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României. 

 
 

Academia Română - Filiala Iași 
I.C.E.S. „Gh. Zane”    
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  Agenda workshop-ului și prezentatorii intervențiilor 
 

10:00 Introducere 

10:05  Partea întâia - Proiectul SURE-Farm „Spre sisteme agricole durabile şi reziliente 

în Uniunea Europeană”: obiective, cercetări, rezultate 

1)  SURE-Farm: studiul de caz românesc – Regiunea Nord-Est (Camelia 

Gavrilescu)   

2) Învățarea – vector al rezilienței fermelor mici mixte din Regiunea Nord-Est 

(Monica Tudor) 

3) Principalele provocări cu care se confruntă fermele mici din Regiunea Nord-Est 

și strategii de management al riscului (Camelia Gavrilescu) 

4) Lecții învățate – răspunsuri non-reziliente și posibile soluții pentru sistemul de 

ferme din Regiunea Nord-Est (Monica Tudor) 

11:15 Partea a  doua - Creșterea rezilienței – o țintă importantă pentru viitor 

1) Asocierea și cooperarea în agricultură - determinant al creșterii rezilienței 

sistemului agroalimentar (Krisztina Melinda Dobay) 

2) Îmbunătățirea rezilienței fermelor prin accesarea fondurilor europene și 

naționale (Camelia Apetroaie)   

11:45 Pauză  

12:00  Partea a treia - Sinergii între proiecte internaționale din cadrul Programului Uniunii 

Europene de Cercetare și Inovare Orizont 2020, care au conexiuni cu reziliența 

fermelor 

1) Proiectul MIXED: Dezvoltarea sistemelor mixte agricole și agro-forestiere 

eficiente și reziliente (Camelia Gavrilescu)  

2) Proiectul SHERPA: Platforma regională multi-actor Iași – suport pentru 

integrarea rezilientă pe piață a producătorilor agricoli mici și mijlocii (Monica 

Tudor) 

3) Proiectul Cities2030: Sprijin pentru integrarea micilor fermieri în sistemul 

alimentar al municipiului Iași (Codrin Dinu-Vasiliu) 

4) Proiectul BIOEASTsUP: Bioeconomia – direcție strategică pentru un sistem 

agricol rezilient (Dan Marius Voicilaș) 

12:45 Partea a patra: Discuții și reflecții finale 

13:30 Închiderea workshop-ului 
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Informații practice 
 

 Workshopul va avea loc on-line în data de 28 februarie 2022 între orele 10,00 - 13,30 

pe platforma Zoom. Datele de conectare sunt:  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84714212386?pwd=TlhubW1nOElMc1FWS05qWTBoZX

FqUT09  

Meeting ID: 847 1421 2386 

Passcode: 064446 

Participanții se pot conecta începând cu ora 09:45. 

 

 Evenimentul va fi înregistrat. Prin participarea dumneavoastră vă dați acordul pentru 

înregistrare. 

 

Vă așteptăm la acest eveniment și vă mulțumim cu anticipație pentru interesul 

acordat.  

 

Comitetul de organizare: 

Krisztina Melinda Dobay (I.C.E.S. „Gh. Zane” Iași) (dobaykrisztinamelinda@yahoo.com) 

Camelia Gavrilescu (I.E.A. București) 

Elisabeta Roșu (I.E.A. București) 

Camelia Apetroaie (D.A.J. Iași) 

https://us02web.zoom.us/j/84714212386?pwd=TlhubW1nOElMc1FWS05qWTBoZXFqUT09
https://us02web.zoom.us/j/84714212386?pwd=TlhubW1nOElMc1FWS05qWTBoZXFqUT09

