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Centrul Roman pentru Politici Europene, Europuls si publicatia Dilema veche au deosebita placere sa 

va invite la 

Eurosfat 2014: Romania celor doua agriculturi 

Forumul anual unde se decid politicile europene ale Romaniei 

Editia a II a, 7 Aprilie 2014, Palatul Parlamentului, București 

 

Romania are doua agriculturi, cu obiective, interese si chiar soluții de dezvoltare divergente: agricultura 

de subzistență si agricultura agro-industriala. În viziunea organizatorilor, talerele balanței trebuie 

echilibrate.   Reforma Politicii Agricole Comune (PAC), agreată după multe dezbateri, este deosebit de 

ofertantă pentru țări cu structuri și problematici agricole similare cu ale României.  

 

Reforma PAC oferă, deasemenea, un meniu variat de opțiuni de finatare, însă lasă multe detalii de 

implementare la latitudinea statelor membre. Modalitatea în care fondurile europene pentru agricultură 

vor fi distribuite pentru perioada 2014-2020 ține în mare parte de modul în care decidenții români vor 

alege și adapta (acolo unde există posibilitatea) noua legislație europeană pe agricultură.  

 

Toate aceste aspecte, de o importanță majoră pentru agricultura românească trebuie aduse într-un 

mod profesionist în dezbaterea publică, pentru a ajuta la elborarea celor mai adecvate politici agricole 

si a facilita dialogul între cei direct afectați de modul în care fondurile europene pentru agricultură vor 

fi cheltuite în următorii șapte ani – fermieri, experți, mediul academic – și factorii de decizie. 

 
Dezbaterea “Romania celor doua agriculturi” este parte componenta din conferinta EUROSFAT 2014, 
construita  pe tema alegerilor europene si a modului in care acestea pot  impacta pozitiv dezvoltarea 
tarilor din UE. EUROSFAT 2014 este organizat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, 
Președinției  elene a Consiliului Uniunii Europene, Camerei Deputaților si Fundației Friedrich Ebert.   
 

 

Participarea la eveniment se face exclusiv pe baza de invitatie, iar accesul in sala se va face in urma 

confirmarii nominale, pana la data de 2 aprilie.  

 

 

Persoana de contact: Tatiana Ditulescu, Tatiana.ditulescu@adevarulholding.ro, 0749241212 

 

Cu deosebita consideratie, 

Cristian Ghinea      Liliana Munteanu 

Director      Director Proiecte Speciale 

CRPE       Adevarul Holding 

mailto:Tatiana.ditulescu@adevarulholding.ro
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09.00 – 10.30  Reuniune plenară de deschidere pe tema alegerilor europene 

 Invitaţi: eurodeputați români şi străini, cercetători, lideri ai societăţii civile 

11.30 – 13.30 Modele economice de dezvoltare a agriculturii mici și mijlocii: asociere și 

infrastructura agricolă; sala I.G. Duca 

Moderator: Cristian Ghinea, director CRPE  

Vorbitori 

 Dacian Cioloș, Comisar European,  „Asocierea – motorul dezvoltării agriculturii 

de familie în Vest” 

 Daniel Constantin,  Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale   

 Romeo Vasilache, Director programe antreprenoriat Romanian-American 

Foundation „Experiența programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și 

asociere” al RAF 

 Alexandru Potor , președinte Federația Națională a GAL-urilor, „Dezvoltare 

agricola locala prin abordarea LEADER” 

 Sorin Bob, Președinte coperativa Lunca Somesului Mic  

13.30 – 14.30 Networking lunch 

14.30 – 16.00 Finantarea dezvoltarii rurale în noul PNDR; cum se vor cheltui cele 8 miliarde de euro 

în 2014 – 2020 / implicarea sistemul financiar; sala I.G. Duca   

 Cristian Ghinea, Director CRPE; prezentarea recomandărilor raportului ”Cum 

fructifică România oportunitățile create de reforma PAC în perioada 2014-

2020”  

Moderator: Cristian Ghinea, director CRPE 

Vorbitori:  

 Mihai Dumitru, Director DG Agri, Comisia Europeana  

 George Turtoi,  Secretar de Stat  Ministerul Agriculturii  

 Tanczos Barna, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, 

Senat  

 Bogdan Merfea, membru board European Microfinance Network  

 

16.00 – 18.30 Reuniune plenară de închidere "Viitorul Uniunii Europene în viziunea familiilor 

politice europene" 

Invitaţi:  

 Candidați la președinția Comisiei Europene, lideri ai partidelor europene, 

candidaţi ai partidelor din România pentru alegerile europarlamentare 

18.30 – 19.30  Networking cocktail 

 


