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Simpozionul de Agro-Economie și
Antropologie Rurală

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare
și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori
care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți
economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor
neguvernamentale, beneficiari direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea
rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală:
agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului,
sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie,
antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale
contemporane.

● Academia Română, Filiala Iași
● Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
● Asociația Rural Development Research Platform
● Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

București - Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală
● Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a

Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara

Iași - 18 Noiembrie 2022
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Comitetul organizatoric
Coordonator:
Ioan Sebastian Brumă (ICES)

● Codrin Dinu Vasiliu (ICES)
● Lucian Tanasă (ICES)
● Valentin Mihai Bohatereț (ASAS)
● Tabita Adamov (USMVBT)
● Sonia Bulei (RDRP)

Concept grafic
● Codrin Dinu Vasiliu (RDRP)
● Sonia Bulei (RDRP)

Editor limba română și engleză
● Sonia Bulei (RDRP)

Contact

● Ioan Sebastian Brumă
● sebastianbruma1978@gmail.com
● 0040 745 908 021
● www.rdrp.ro/simpozion-2022
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Comitetul științific
● Valentin Mihai Bohatereț, dr. CS  I,  membru de onoare ASAS
● Agatha Mariana Popescu, prof. univ. dr. membru corespondent ASAS
● Gerard Jităreanu, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”

din Iași , membru corespondent ASAS
● Luminița Chivu, dr. CS I., Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C.

Kirițescu”, Academia Română, București
● Valeriu V. Cotea, prof. Univ. dr., Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Filiala Iași a

Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române
● Stoleru Vasile, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași
● Gabriel Popescu, prof. univ. dr., Academia de Studii Economice, București
● Cristina Pocol, prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj

Napoca
● Simona Pătărlăgeanu,  prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
● Andrei Jean Vasile, prof. univ. dr. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
● Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Universitatea din București
● Tabita Adamiv, conf.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
● Tiberiu Iancu, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
● Ioan Brad, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

„Regele Mihai I al României” din Timișoara
● Nicoleta Mateoc, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
● Simona Maria Stănescu, dr. CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia

Română, București
● Gabriela Haja, dr. CS I, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia

Română, Filiala Iași
● Petre Marian Brezeanu, dr. CS I, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru

Legumicultură, Bacău
● Silvius Stanciu, prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
● Carmen Năstase, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
● Felix Arion, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,

Cluj-Napoca
● Gavril Ștefan, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași
● Marioara Rusu, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Monica Mihaela Tudor, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română,

București
● Lucian Luca, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Ionel Mugurel Jitea, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară, Cluj-Napoca
● Alina Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
● Marian Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
● Steliana Rodino, dr. CS II, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe

Biologice, București
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● Rozi Berevoianu, dr. CS I, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și
Dezvoltare Rurală, București

● Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, prof. univ. dr., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,
România

● Dacinia Crina Petrescu, prof. univ. dr., Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
● Ionel Bostan, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
● Irina Velicu, cercetător, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
● Dănuț Ungureanu, dr. ing. CS III, Academia Română, Centrul de Economie Montană

CEMONT, Vatra Dornei
● Maria Toader, conf. univ. dr. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară,

București
● Olguța Brezuleanu, conf. univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”

din Iași
● Mihai Chitea, dr. CS III, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Simona-Roxana Ulman, dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru

Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea
„Al. I. Cuza”, Iași

● Vili Dragomir, dr. CSII, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare
Rurală, București

● Ancuța Marin, dr. CS III, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și
Dezvoltare Rurală, București

● Vasile Crăciunescu,  dr. CS III, Administrația Națională de Meteorologie, București
● Dan Bodescu, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași
● Radu Moraru, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași
● Oana Coca, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași
● Oana-Raluca Rusu, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la

Brad” din Iași
● Cristina Căutișanu, Dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru

Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea
„Al. I. Cuza”, Iași, România

● Camelia Mănescu, S.l.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
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PROGRAM
Deschidere: 9.00 - 9.15

9.15 - 9.30: Spre o nouă paradigmă a producției și consumului de
energie

● Mariana Stanciu - Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română

9.30 - 9.45: Orientări strategice europene cu privire la neutralitatea
climatică și energie

● Steliana RODINO - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare
Rurală, București; Institutul de Economie Mondială, Academia Română, București

9.45 -10.00: Importanța agriculturii conservative în procesul de
economisire a inputurilor necesare culturilor de câmp

● Mihai Berca, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București
● Valentina-Ofelia Robescu, Universitatea Valahia din Târgoviște
● Roxana Horoiaș, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București

10.00 - 10.15: Disponibilitatea gospodăriilor de a utiliza instalațiile
municipale de compostare pentru deșeurile organice

● Ruxandra-Mălina Petrescu-Mag, Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința
și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Școala Doctorală „Relații
Internaționale și Studii de securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

● Dacinia-Crina Petrescu, Departamentul de Servicii de Ospitalitate, Facultatea de
Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

● Philippe Burny, Departamenul de Economie și Dezvoltare Rurală, Facultatea Gembloux
de Agrobiotehnologie, Universitatea din Liège, Belgia

● Thi Minh Hop Ho, Departamentul de Economie și Dezvoltare Rurală, Facultatea
Gembloux de Agrobiotehnologie, Universitatea din Liège, Belgia

10.15 - 10.30: Perspectiva consumatorilor asupra cauzelor risipei de
fructe și legume: o abordare calitativă

● Dacinia-Crina Petrescu, Departamentul de Servicii de Ospitalitate, Facultatea de
Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

● Ruxandra-Mălina Petrescu-Mag, Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința
și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Școala Doctorală „Relații
Internaționale și Studii de securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
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10.30 - 10.45: Societatea de consum și problematica deșeurilor
alimentare. O analiză de impact reciproc

● Mioara Mihăilă, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași

10.45 - 11.00: Pierderea și risipa alimentară în România, Republica
Moldova și Benin: o analiză a situației celor trei țări în context
global

● Maria Georgeta Moldovan, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj Napoca

● Cristina Bianca Pocol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj
Napoca

● Vincent Flifli, Universitatea d’Abomey-Calavi din Benin

11.00 - 11.15: Lâna, oportunitate pentru bioeconomie
● Adina Păsărel, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
● Cristina Bianca Pocol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-

Napoca

11.15 - 11.30: Importanța agriculturii ecologice și sursele de impact
asupra calității solului

● Valentina Butmalai, Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galați

● Alina Florentina Săracu, Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galați

11.30 - 11.45: Certificarea produselor alimentare în nord-estul
României

● Gabriel Vasile Hoha, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare,
Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași

● Cătălin Emilian Nistor, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare,
Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași

● Benone Păsărin, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare,
Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași

● Crina Aurelia Elefteriu, Liceul Tehnic C.F. "Unirea" Pașcani
● Oana Timofte, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore

T. Popa“ , Iași
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11.45 - 12.00: Agricultura ecologică între mit sau realitate
● Nicoleta Mateoc-Sîrb, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de

Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara; Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare pentru
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României

● Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Teodor Mateoc, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de

Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Tabita Adamov, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Camelia Mănescu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

12.00 - 12.15: Antreprenoriatul rural – factor al dezvoltării
comunităților rurale

● Tabita Adamov, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Tiberiu Iancu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Isidora Radulov, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științele Vieții ˮRegele Mihai
Iˮ din Timișoara

● Nicoleta Mateoc-Sîrb, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara; Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare pentru
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României

● Elena Peț, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Ramona Ciolac, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Camelia Mănescu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

12.15 - 12.30: Coordonate statistice ale persoanelor greu angajabile.
O analiză statistică la nivel național și în profil regional

● Angela Achiței, Fundația "Alături de Voi" România
● Ionuț-Cristian Baciu, Direcția Județeană de Statistică Iași
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● Ciprian Iftimoaei, Direcția Județeană de Statistică Iași și lector asociat la Universitatea
"Al.I. Cuza" din Iași

12.30 - 12.45: Profilul statistic al unui grup vulnerabil: zilierii în
agricultură

● Bianca Buligescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

12.45 - 13.00: Migrația rurală, perspectivele tinerilor NEETS. Studiu
de caz în sud-vestul României

● Corina Drăgan, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

● Sebastian Fitzek, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

13.00 - 13.15: Intenţia unor categorii socio-demografice de români
de a se vaccina anti-Covid. Studiu statistic, iulie 2021

● Maria Livia Stefănescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

13.15 - 13.30: Studii privind reziliența cetățenilor în contextul stării
de bine

● Brezuleanu Mădălina Maria, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași
● Brezuleanu Carmen Olguța, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași

13.30 - 13.45: Efecte ale pandemiei de COVID-19 asupra tiparelor de
consum durabil. Studiu la nivelul județului Iași, România

● Simona Roxana Ulman - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, ICI, CERNESIM, Iași
● Lucian Tanasă - Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia

Română, Filiala Iași
● Cristina Căutișanu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, ICI, CERNESIM, Iași
● Ioan Sebastian Brumă - Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”,

Academia Română, Filiala Iași
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13.45 - 14.00: Accesibilitatea - vector de dezvoltare al comunităților
rurale periurbane

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

Pauză: 14.00 - 14.30

14.30 - 14.45: Câmpul lexical al produselor (cu) Gust de Iași
● Gabriela Haja, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Române –

Filiala Iași
● Elena Isabelle Tamba, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei

Române – Filiala Iași

14.45 - 15.00: Cămașa femeiască de sărbătoare – exponent al
mediului rural, ancoră identitară în mediul urban

● Mădălina Căpraru, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași

15.00 - 15.15: Turismul rural – analiză bibliometrică
● Maria Cristina Sterie, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare

Rurală din București

15.15 - 15.30: Conceptul de piață locală bazată pe principiul
lanțurilor scurte de aprovizionare. O abordare din punctul de
vedere al producătorilor

● Dan Constantin Şumovschi - Centrul de Economie Montană CE-MONT Vatra Dornei,
Institutul Național pentru Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română

15.30 - 15.45: Caracterizarea senzorială a crenvurștilor obținuți prin
diferențierea parametrilor fișei tehnologice

● Marius Mihai Ciobanu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Diana Remina Manoliu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Florin Daniel Lipşa, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Mihai Cătălin Ciobotaru, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” ,

Iași
● Ioana Gucianu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
● Bianca Anchidin, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
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● Paul Corneliu Boișteanu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” ,
Iași

15.45 - 16.00: Cultura siguranței alimentare și impactul acesteia
asupra siguranței alimentului

● Oana-Raluca Rusu, Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul de Sănătate
Publică, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași

● Gheorghiță Vlad, Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul de Sănătate
Publică, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași

16.00 - 16.15: Suprasolicitări simbolice în fotografia rurală
● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”

16.15 - 16.30: Agricultura ecologică pe terenurile arabile în
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României. Analiză în profil
teritorial, 2020

● Ioan Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
și Sociale „Gh. Zane”

16.30 - 16.45: Sisteme alimentare și lanțuri scurte de aprovizionare
din județul Vaslui. Modele de bune practici

● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

Sinergii cu acțiuni și proiecte de
socio-economie rurală
16.45 - 17.00: Sustenabilitatea integrării fermelor pe lanțul valoric
agroalimentar în județul Argeș

● Mihai Chițea, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Lorena Chițea, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Cristian Popescu, Universitatea din Pitești
● Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Elisabeta Roșu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
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17.00 - 17.15: Tranziția către lanțurile agroalimentare sustenabile.
Studiu de caz Transilvania

● Claudiu-Cătălin Munteanu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice

și Sociale „Gh. Zane”
● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”
● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”

17.15 - 17.30: Oportunități și obstacole pe lanțul de valorificare a
produselor alimentare în județul Iași

● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

● Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
și Sociale „Gh. Zane”

● Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

17.30 - 17.45: Abordări sistemice pentru identificarea și analiza
problemelor sistemelor alimentare urbane, în proiectul Cities2030

● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

● Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
și Sociale „Gh. Zane”

● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

17.45 - 18.00: Dezvoltare rurală prin transfer de cunoaștere.
Lansarea proiectului RURALITIES, finanțat prin Orizont Europa

● Ioan-Sebastian Brumă, Asociația Rural Development Research Platform
● Codrin Dinu Vasiliu, Asociația Rural Development Research Platform
● Lucian Tanasă, Asociația Rural Development Research Platform
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ABSTRACTE
Deschidere: 9.00 - 9.15

Spre o nouă paradigmă a producției și consumului de energie
● Mariana Stanciu - Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română

Criza pe care o parcurgem în prezent a adus noi încercări pentru calitatea vieții unor segmente
consistente ale populației din România. Sistemul energetic național ar fi trebuit, în aceste
condiții, să aibă un rol fundamental în atenuarea conjuncturii dificile, date fiind resursele
energetice de care încă mai dispune țara noastră, spre deosebire de alte state europene. Cu
toate acestea, vedem că populația care trăiește într-o sărăcie cronică, dar și noile segmente de
populație, care au ajuns în incapacitate de plată a facturilor la energie, sunt obligate să renunțe
la satisfacerea unor trebuințe de consum de bază (alimente, medicamente). Această
comunicare va prezenta felul în care statul român înțelege să-și reformeze sistemul energetic,
dar și să-și susțină propria populație pentru a parcurge această perioadă de mari dificultăți
sociale.

Cuvinte cheie: schimbări climatice, emisii de carbon, energie curată, politici, consum decent

Orientări strategice europene cu privire la neutralitatea climatică
și energie

● Steliana Rodino - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare
Rurală, București; Institutul de Economie Mondială, Academia Română, București

Politica de mediu a Uniunii Europene (UE) este una dintre cele mai bine dezvoltate structuri
legislative în acest domeniu, la nivel internațional. Încă din anii 1070, Parlamentul European
elaborează programe multianuale pentru mediu, stabilind obiective pe termen mediu și lung în
domeniul conservării și protecției mediului în contextul neutralității climatice și asigurării
necesarului de energie la nivel regional. Contextul legislativ european se materializează în:
Programe de acțiune pentru mediu; Strategii orizontale; memorandumuri și colaborări
internaționale în domeniul mediului; evaluarea impactui de mediu (la nivel de sectoare de
activitate, programe și produse) și implementare, evaluare și monitorizare a gradului de
îndeplinire a obiectivelor propuse. În zilele noastre, a devenit cu atât mai importantă integrarea
politicii de mediu, cu cât se înregistrează un interes crescut și preocupări în domeniul tranziției
de la o economie liniară la modele de economie circulare, bazate pe eficiența crescută a
utilizării resurselor, care să ia în considerare toți pilonii dezvoltării durabile: social, economic și
de mediu. Un exemplu relevant îl constituie dezvoltarea paralelă a politicilor UE privind clima și
energia și trasarea unor foi de parcurs referitoare la tranziția către o economie competitivă cu
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050.Lucrarea de față își propune prezentarea
obiectivelor privind schimbările climatice și a realizărilor acestora la nivel european, începând cu
acordul de la Paris până la cel mai ambițios pachet de măsuri menite să permită UE să devină
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neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, și anume pactul
Verde European.

Cuvinte cheie: schimbări climatice, politica de mediu, sechestrarea carbonului

Mențiuni: Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul: „Centru Suport pentru
IEM proiecte de cercetare – inovare competitivă în Orizont 2020”, ID 107540. Proiectul este
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014 – 2020.

Importanța agriculturii conservative în procesul de economisire a
inputurilor necesare culturilor de câmp

● Mihai Berca, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București
● Valentina-Ofelia Robescu, Universitatea Valahia din Târgoviște
● Roxana Horoiaș, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București

Lucrarea de față are ca obiectiv prezentarea câtorva măsuri agrotehnice, prin intermediul cărora
să se poate asigura nutriția și protecția principalelor culturi de câmp, fără costuri de producție
care să depășească un prag imposibil de acoperit. În contextul economic actual, pe fondul
instabilității prețurilor, a devenit tot mai greu de realizat o planificare a cheltuielilor la nivel de
fermă, ceea ce a determinat dezechilibre și mai mari în piața de inputuri agricole. Una dintre
soluțiile propuse este aceea de a include în asolament culturile de leguminoase, în special cele
de mazăre. Din cercetările proprii, derulate în sudul României între anii 2012-2021, a reieșit că
mazărea lasă în sol, pentru cultura următoare, o cantitate medie de 120 kg azot/ha. Doar cu
această cantitate de azot se pot obține 5 t grâu/ha, ceea ce înseamnă că putem realiza o
economie de până la 60% din costurile inițiale cu nutriția plantelor. Alte beneficii se pot obține
prin încorporarea resturilor vegetale în sol imediat după recoltare, precum și cu folosirea
sistemului minim de lucrări ale solului, mai ales în condiții de secetă extremă, cum a fost în anii
agricoli 2019-2020 și 2021-2022. Prin implementare măsurilor de acest gen se va putea evita
atât de anunțata criză alimentară, la rândul ei determinată de o serie de factori – pandemia
Covid-19, condițiile climatice nefavorabile din ultimii ani, războiul dintre Rusia și Ucraina, lipsa
cantității de energie necesară omenirii în epoca tehnologizării și multe altele.

Cuvinte cheie: culturi de câmp, inputuri agricole, leguminoase, mazăre, crize economice

Disponibilitatea gospodăriilor de a utiliza instalațiile municipale de
compostare pentru deșeurile organice

● Ruxandra-Malina Petrescu-Mag, Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința
și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Școala Doctorală „Relații
Internaționale și Studii de securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

● Dacinia-Crina Petrescu, Departamentul de Servicii de Ospitalitate, Facultatea de
Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

● Philippe Burny, Departamenul de Economie și Dezvoltare Rurală, Facultatea Gembloux
de Agrobiotehnologie, Universitatea din Liège, Belgia
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● Thi Minh Hop Ho, Departamentul de Economie și Dezvoltare Rurală, Facultatea
Gembloux de Agrobiotehnologie, Universitatea din Liège, Belgia

Risipa alimentară înseamnă risipă de apă, pământ, energie, bani și timp, cu impact asupra
mediului, economiei și societății, și cu implicații etice deopotrivă. Obiectivul ONU de Dezvoltare
Durabilă 12.3 vizează reducerea la jumătate a risipei alimentare la nivelul comerțului cu
amănuntul și al consumatorilor și, totodată, reducerea pierderilor de alimente de-a lungul
lanțului alimentar, un obiectiv prezent și în Strategia UE "De la fermă la consumator". Risipim
aproximativ 6000 de tone de alimente pe zi în România, prin urmare, compostarea resturilor
alimentare trebuie să fie o parte obligatorie a unei economii care încearcă să devină circulară. În
economia circulară a alimentelor, unul dintre obiectivele managementului deșeurilor este
producerea de resurse. Diverse documente au relatat că, în România, aproape jumătate din
ponderea risipei alimentare se înregistrează la nivelul gospodăriei. De aceea, este relevant să
știm care este nivelul de cunoștințe al oamenilor, ce simt și cum acționează legat de
compostare. Obiectivul general al acestei cercetări este de a investiga probabilitatea ca oamenii
să utilizeze instalațiile municipale de compostare pentru deșeurile lor organice, ca factor
determinant al alegerii compostării menajere. Atitudinea membrilor gospodăriei a fost
investigată printr-un sondaj, folosind un chestionar structurat. Studiul evidențiază motivele și
barierele în calea compostării deșeurilor organice utilizând instalațiile municipale, pentru a găsi
stimulente în favoarea compostării. Există o probabilitate de 60% ca cei intervievați să ducă
resturile organice la un recipient sau o parcelă comună de compostare din apropiere (folosită de
mai mulți vecini), dacă această opțiune este disponibilă. Concluziile au evidențiat că rolul
sistemelor alimentare este fundamental pentru asigurarea dezvoltării durabile, iar
comportamentul nostru are un rol central în realizarea acesteia.

Cuvinte cheie: compostare, barieră, motivație, gospodărie, economie circulară

Mențiuni: O parte a acestui studiu a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare:
„Identificarea oportunităților de compostare din punctul de vedere al comportamentului
consumatorului pentru promovarea și dezvoltarea economiei circulare”, selectat în cadrul
cooperării bilaterale dintre Academia Română și Valonia – WBI, FRS- FNRS (2019-2023).

Perspectiva consumatorilor asupra cauzelor risipei de fructe și
legume: o abordare calitativă

● Dacinia-Crina Petrescu, Departamentul de Servicii de Ospitalitate, Facultatea de
Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

● Ruxandra-Malina Petrescu-Mag, Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința
și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Școala Doctorală „Relații
Internaționale și Studii de securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Modelele nesustenabile de consum și producție sunt adesea învinuite de tripla criză globală
privind poluarea, schimbările climatice și pierderea biodiversității. Un raport al Națiunilor Unite
din 2022 semnalizează că alimentele care ajung la gropile de gunoi contribuie cu până la 10%
din emisiile globale de gaze cu efect de seră. O serie de lucrări științifice și rapoarte îi indică pe
consumatorii individuali drept principalii generatori ai risipei alimentare. Obiectivul principal al
studiului a fost realizarea unei cercetări calitative pentru a identifica cauzele risipei de fructe și
legume (FL). Interviurile semi-structurate au generat o imagine a percepțiilor participanților cu
privire la cauzele risipei de FL. Interviurile au fost înregistrate și transcrise textual, iar datele a
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fost investigate prin analiză tematică, folosind software-ul Quirkos versiunea 2.4.1. Unul dintre
răspunsurile cele mai frecvente despre factorii determinanți ai rispipei de FL a fost legat de
factori comportamentali, cum ar fi comportamentul de cumpărare și consum. De asemenea, a
fost evidențiată și o deconectare dintre comportamentul de alegere a FL și alte nevoi legate,
spre exemplu, de programul încărcat sau foamea reală. Un rezultat încurajator al cercetării
calitative a fost acela că mulți consumatori au indicat asocieri pozitive între conștientizarea
consecințelor deșeurilor de FL și responsabilitățile lor față de reducerea acestui tip de deșeu. În
general, participanții au menționat că principalele cauze ale deșeurilor de FL includ rutina în
ceea ce privește planificarea și cumpărăturile de FL, criteriile estetice (culoare, formă) și
discrepanța dintre cerere și ofertă. Am concluzionat că generarea de deșeuri de FL, care ar
putea fi evitate, este, în principal, o consecință a comportamentelor consumatorilor și ar trebui
făcut mai mult în sensul informării și educării consumatorilor individuali cu privire la
consecințele risipei lor alimentare.

Cuvinte cheie: fructe, legume, deșeuri, comportament de consum, analiză tematică

Mențiuni: Acest studiu a fost elaborat în cadrul unui proiect finanțat dintr-un grant al
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS – UEFISCDI, număr proiect
PN-III-P4-PCE-2021-0538, în cadrul PNCDI III.

Societatea de consum și problematica deșeurilor alimentare. O
analiză de impact reciproc

● Mioara Mihăilă, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași

Orientarea din ultimii 15-20 de ani către stabilirea și chiar depășirea unui set de obiective
specifice progresului economic și social este o realitate certă a prezentului. Dezvoltarea
societății umane, accelerarea ritmului de creștere economică și consumul generalizat tot mai
ridicat, se constituie într-o tendință evidentă. „Între multiplele bunuri consumate în mod excesiv,
produsele alimentare și agroalimentare ocupă un loc principal, fapt care implică generarea unor
cantități impresionante de deșeuri alimentare, dificil de gestionat. Fenomenul nu este doar
individual sau izolat, iar impactul este semnificativ la nivel de comunitate. Lucrarea de față
abordează două problematici aflate într-o relație de influență reciprocă: hiperconsumul și
gestiunea deșeurilor alimentare. Primul, angrenează reale beneficii cuantificabile comercial, dar
și disfuncționalități multiple și majore pentru al doilea. Consumul manifestat în dezacord cu
nevoile autentice ale individului determină pierderi și dezavantaje pentru starea de sănătate
fizică și mentală și implică dificultăți în gestiunea problemelor de mediu, cu costuri asociate de
nivel ridicat. Prin lucrarea de față ne propunem să analizăm legătura dintre cele două
problematici la nivel național și să identificăm cauzele care stau la baza acestora, respectiv să
propunem soluții și măsuri prin care să se regleze dezechilibrele manifestate și evidente în
prezent.

Cuvinte cheie: consumerism, deșeuri alimentare, gestiune, echilibru
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Pierderea și risipa alimentară în România, Republica Moldova și
Benin: o analiză a situației celor trei țări în context global

● Maria Georgeta Moldovan, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca

● Cristina Bianca Pocol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca

● Vincent Flifli, Universitatea d’Abomey-Calavi din Benin

Preocupările tot mai mari legate de pierderea și risipa de alimente (FLW - Food Loss and Waste)
și de consecințele directe ale stilului nostru de viață asupra mediului au intensificat atenția
acordată acestei problematici în ultimele două decenii. Panica generată de pandemia COVID-19
a condus la îngrijorări serioase cu privire la o potențială creștere a acestui fenomen. Cei doi
termeni, pierdere și risipă, cuvinte cheie în tema propusă de noi, se referă la obiceiuri și
comportamente de alimentație regăsite în întregul lanț agroalimentar. Reducerea acestor
pierderi s-ar traduce prin mai multă hrană pentru populația crescândă a globului, prin protejarea
mediului înconjurător și o economie sustenabilă. Problematica FLW nu este suficient investigată
în anumite regiuni. În acest context, a fost demarat proiectul RoMoBen: Economie durabilă, de la
social la circular, o sinergie privind cauzele profunde ale risipei și pierderilor de alimente în
România, Republica Moldova și Benin. Pe lângă cele două țări din Europa de Est, a fost implicată
în proiect o țară subsahariană unde fenomenul de pierdere, mai degrabă decât cel de risipă, este
pregnant. Câteva rezultate preliminare privind situația FLW la nivel internațional au fost obținute
din colectarea unui număr de 100 de lucrări (articole, studii, cercetări, interviuri), utilizând
următoarele cuvinte cheie: food loss and waste – circular economy. Dintre acestea, aproximativ
20 de studii au făcut referire la cele trei țări. În urma recenziei literaturii, autorii își propun o
radiografiere a fenomenului FLW în cele trei țări, prin realizarea de interviuri individuale cu actorii
implicați, precum și identificarea unor soluții digitale (IA) pentru combaterea acestui fenomen.

Cuvinte cheie: pierdere și risipă alimentară, economie circulară, lanț agroalimentar

Mențiuni: Studiul a fost realizat în cadrul proiectului RoMoBen „Économie durable, du social au
circulaire. Un projet synergique sur les causes profondes du gaspillage et de la perte
alimentaires en Roumanie, Moldavie et Benin”, 2022-2023, finanțat de „Agenția Universitară a
Francofoniei în Europa Centrală și Orientală”.

Lâna, oportunitate pentru bioeconomie
● Adina Păsărel, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca
● Cristina Bianca Pocol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din

Cluj-Napoca

Agricultura are un rol esențial în economia statelor membre ale Uniunii Europene, asigurând
securitatea alimentară și contribuind la dezvoltarea unor economii rurale sustenabile. PAC
2023-2027 conține măsuri suplimentare pentru a realiza o arhitectură ecologică mai ambițioasă
în cadrul general al Pactului Verde (Green Deal). Strategia Comisiei Europene "Inovarea pentru o
creștere durabilă: o bioeconomie pentru Europa" face parte din această ambiție. Această
strategie abordează provocările ecologice, de mediu, energetice, alimentare și de resurse
naturale cu care se confruntă Europa. Presupune, de asemenea, utilizarea resurselor naturale,
într-o manieră sustenabilă, utilizând tehnologii inovative și dezvoltând piețe pentru produsele
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rezultate. În ciuda direcțiilor strategice ale UE, unele state membre, ca de exemplu România, nu
dispun de o strategie națională pentru bioeconomie, chiar dacă au un potențial ridicat. Creșterea
ovinelor este un element central în economia multor zone rurale din România, inclusiv în zona
Munților Apuseni. Lâna este o resursă valoroasă, un material ecologic, natural, regenerabil care
poate fi valorificat la nivel local. Lâna ca un produs secundar animal și resursă ecologică suferă
de faptul că nu este recunoscută ca produs agricol eligibil pentru sprijin în cadrul PAC. Cercetări
recente prezintă lâna ca posibil fertilizator organic și oportunitate pentru bioeconomie. În acest
context, propunem consultarea potențialilor stakeholderi implicați în vederea identificării unor
soluții care să conducă la valorificarea acestei resurse importante și de o îndelungată tradiție.

Cuvinte cheie: resurse, lâna, bioeconomie, Munții Apuseni, dezvoltare sustenabilă

Importanța agriculturii ecologice și sursele de impact asupra
calității solului

● Valentina Butmalai, Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galați

● Alina Florentina Săracu, Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galați

Agricultura ecologică este o abordare holistică și integrată care aplică simultan concepte și
principii ecologice și sociale pentru proiectarea și managementul agriculturii și sistemelor
alimentare durabile. Acesta urmărește să optimizeze interacțiunile dintre plante, animale,
oameni și mediu, abordând, de asemenea, nevoia de sisteme alimentare echitabile din punct de
vedere social, în care oamenii să poată alege ce mănâncă și cum, respectiv unde este produs
ceea ce consumă. Nu mai este posibil să privim separat alimentele, mijloacele de trai, sănătatea
și gestionarea resurselor naturale. De asemenea, nu mai este posibil să vedem separat
agricultura și solul, solul fiind, la rândul său, partea superioară, mai afânată a litosferei, care
evoluează constant sub influența factorilor pedogenetici, reprezentând stratul de suprafață al
Pământului în care se dezvoltă viața vegetală. Diversitatea acestor factori a contribuit la
formarea unui înveliș pedologic foarte diferit, menținând echilibrul ecologic cu condițiile
naturale ale fiecărui ecosistem. Gestionarea eficientă a agriculturii ecologice constituie un
moment foarte important în scopul menținerii calității solului. În particular, în acest articol se va
vorbi despre istoricul agriculturii ecologice, tipurile de sol, cele mai favorabile soluri pentru
agricultura ecologică, care este importanța agriculturii ecologice în exploatarea solului,
respectiv care este importanța și impactul irigării asupra solului în agricultura ecologică și care
sunt sursele de poluare și măsurile de protecție ale solului în agricultura ecologică.

Cuvinte cheie: agricultură ecologică, sol, irigare, protecție, poluare, exploatare

Certificarea produselor alimentare în nord-estul României
● Gabriel Vasile Hoha, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare,

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” ,Iași
● Cătălin Emilian Nistor, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare,

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Benone Păsărin, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare,

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Crina Aurelia Elefteriu, Liceul Tehnic „C.F. "Unirea" Pașcani
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● Oana Timofte, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa“ , Iași

Lucrarea a analizat situația certificărilor produselor agro-alimentare din nord-estul României,
știut fiind faptul că produsele locale trebuie valorificate la potenţialul lor maxim pentru că
reprezintă o adevărată zestre culturală a poporului român, care trebuie păstrată și promovată la
adevărata ei valoare. Datorită faptului că nu sunt multe produse atestate după scheme
europene de calitate în nord-estul țării, studiul s-a axat pe certificarea pe scheme de calitate
naționale, respectiv pe Produsul Tradițional și Produsul Montan. Au fost culese date despre
evoluția numărului de produse tradiționale, clasificarea lor pe categorii de produse, precum și
numărul de agenți economici aplicanți. Datele au fost furnizate de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț. Datele indică
un număr total de 730 produse tradiționale atestate la nivel național. În Regiunea de Nord-Est,
cele mai multe produse tradiționale atestate sunt în Botoșani (25), Iași (20) și Suceava (19). În
județul Botoșani, predomină produsele lactate (13), iar în județele Iași și Suceava predomină
produsele din carne, respectiv 10 produse la Iași și 7 produse la Suceava. În privința schemei de
calitate Produs Montan, aceasta este aplicată numai în 3 județe, ordinea fiind următoarea:
Suceava cu 40 de produse, Bacău cu 37 de produse și Neamț cu 23 de produse. Pentru a
stimula creșterea numărului de produse alimentare certificate pe diverse scheme de calitate
este necesar să fie demarate campanii ample de conștientizare a procesatorilor asupra
beneficiilor certificării/recunoașterii produselor agro-alimentare, precum și campanii de
conștientizare a consumatorului european și național asupra calității produselor agroalimentare
românești cu tradiție.

Cuvinte cheie: scheme de calitate, produs tradițional, produs montan

Agricultura ecologică între mit sau realitate
● Nicoleta Mateoc-Sîrb, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de

Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara; Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare pentru
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României

● Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Teodor Mateoc, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de

Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Tabita Adamov, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Camelia Mănescu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

De aproape trei decenii, Uniunea Europeană sprijină financiar agricultura ecologică, contribuind
astfel la creșterea gradului de conștientizare a nivelului ridicat de durabilitate a acesteia, precum
și a capacității sale de atenuare a schimbărilor climatice (prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, precum și prin diminuarea efectelor negative ale excesului de azot și a
dependenței mari de substanțe chimice), devenind astfel și un motor de dezvoltare a zonelor
rurale. În lucrarea de față, autorii și-au propus să analizeze situația agriculturii ecologice la nivel
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mondial și în România, precum și modul în care ea poate să contribuie la creșterea economică
și durabilă a societății. Metodele principale utilizate în vederea elaborării prezentei lucrări sunt:
metoda analitică şi sintetică; analiza cantitativă şi calitativă; calculul statistic şi matematic;
interpretarea grafică; prelucrarea şi interpretarea datelor. În urma analizelor efectuate, autorii
lucrării au ajuns la concluzia că agricultura ecologică nu este o întoarcere în trecut sau o
încredere în puterea de rezolvare a proceselor firești ale naturii, ci un sector care are ca obiective
cunoașterea și progresul, cu accent pe sustenabilitea pe termen lung a întregului sistem.

Cuvinte cheie: agricultură ecologică, România, emisii de gaze cu efect de seră, schimbări
climatice, dezvoltare durabilă

Antreprenoriatul rural – factor al dezvoltării comunităților rurale
● Tabita Adamov, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de

Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Tiberiu Iancu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Isidora Radulov, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științele Vieții ˮRegele Mihai
Iˮ din Timișoara

● Nicoleta Mateoc-Sîrb, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara; Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare pentru
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României

● Elena Peț, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Ramona Ciolac, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

● Camelia Mănescu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de
Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din
Timișoara

Antreprenoriatul este considerat motorul creșterii economice și sociale a societății, fapt pentru
care, dezvoltarea acestui sector, în spațiul rural, reprezintă o oportunitate majoră în dezvoltarea
durabilă a zonelor rurale.

Problematica dezvoltării rurale durabile are în vedere a abordare complexă a spațiului rural,
aceasta concentrându-se pe întregul potențial al acestor zone, nu doar pe cel agricol. Așadar,
antreprenoriatul rural constituie un factor esențial al dezvoltării economice a comunităților
rurale. De asemenea, antreprenoriatul rural reprezintă un element cheie al stratergiei europene -
Europa 2020, vizând o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sociale.
Astfel, trebuie încurajată înființarea de afaceri în acele sectoare de activitate care sunt tot mai
competitive și eficiente, precum: bioeconomia, economia circulară, economia verde, economia
alimentară etc.

Dezvoltarea afacerilor în spațiul rural determină sporirea venitului locuitorilor comunităților
rurale și, implicit, creșterea nivelului de trai. Este cunoscut faptul că, atât la nivel național cât și
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local, IMM-urile joacă un rol important în realizarea Produsului Intern Brut (PIB) și generarea de
noi locuri de muncă pentru o parte însemnată din populația activă.

În prezent, antreprenoriatul rural românesc se confruntă, din păcate, cu numeroase
vulnerabilități. Există o nevoie reală de a susține și încuraja antreprenorii rurali în identificarea
resurselor financiare, de a sprijini accesul la aceste resurse și, nu în ultimul rând, de a le asigura
consultanță în inițierea și dezvoltarea afacerilor. Astfel, susținem ideea că dezvoltarea IMM-urile
din spațiul rural reprezintă un important factor economic care poate genera o dezvoltare
dinamică a comunităților rurale românești.

Cuvinte cheie: spațiul rural, antreprenoriat rural, dezvoltare economică, dezvoltare durabilă

Coordonate statistice ale persoanelor greu angajabile. O analiză
statistică la nivel național și în profil regional

● Angela Achiței, Fundația "Alături de Voi" România
● Ionuț-Cristian Baciu, Direcția Județeană de Statistică Iași
● Ciprian Iftimoaei, Direcția Județeană de Statistică Iași și lector asociat la Universitatea

"Al.I. Cuza" din Iași

În lucrarea de față, vom proceda la o analiză statistică privind numărul, structura și evoluția
situației persoanelor greu angajabile în România, în profil regional, pentru a contura soluții
pentru integrarea socioprofesională a acestora. Categoriile de persoane greu angajabile, pe care
le putem identifica și descrie cu ajutorul datelor statistice, sunt următoarele: tinerii, în special cu
nivel scăzut de educație, care provin din mediul rural; tinerii care nu muncesc, nu învață, nu
urmează vreo formă de pregătire profesională (NEETs); forța de muncă cu vârsta între 55 și 64
de ani, care în anumite circumstanțe părăsește câmpul muncii și ajunge în situația de șomaj;
șomerii pe termen lung (12 luni și peste fără loc de muncă); persoanele cu dizabilități care
doresc să muncească, dar nu găsesc locuri de muncă adaptate la nevoile speciale (tipul de
handicap); persoanele subocupate (lucrul în timp parțial), care doresc să ocupe locuri de muncă
cu program complet (8 ore/zilnic); persoanele care nu muncesc, doresc să muncească, dar nu
caută activ locuri de muncă; persoanele care nu muncesc, caută locuri de muncă, dar nu
reușesc să se angajeze din diverse motive.

Cuvinte cheie: șomaj, ocupare, resurse de muncă, piața muncii

Profilul statistic al unui grup vulnerabil: zilierii în agricultură
● Bianca Buligescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru

Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

Această cercetare își propune să investigheze munca zilieră în România și să examineze profilul
acesteia. Munca zilieră este o formă de ocupație non-standard. Utilizăm date de la Inspecția
teritorială a Muncii pentru 2011-2019 și de la Ancheta Bugetelor de Familie (ABF) pentru 2016
pentru a cerceta această temă. Contribuția acestei lucrări se face pe două direcții: în primul
rând, este al doilea și cel mai consistent demers al tendințelor în serie de timp și distribuției pe
tipuri de activitate a categoriei de zilieri înregistrați în România; în al doilea rând, propune o
procedură de identificare a zilierilor, utilizând o bază de date existentă a ABF, care ar putea fi
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aplicată pentru o serie de timp mai mare. În acest fel, lucrarea de față contribuie la politicile
sociale care sunt adresate celor săraci.

Cuvinte cheie: zilierii în agricultură, muncă precară, contracte atipice, muncă contingentă,
profilul lucrătorilor

Mențiuni: Baza de date micro, a Anchetei Bugetelor de Familie, a fost obținută de la Institutul
Național de Statistică, în cadrul contractului nr. 05/21.05.2018 „Ocuparea in România. Surse de
precaritate și șanse de decență”. Această lucrare nu exprimă punctul de vedere al Institutului
Național de Statistică.

Migrația rurală, perspectivele tinerilor NEETS. Studiu de caz în
sud-vestul României

● Corina Drăgan, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

● Sebastian Fitzek, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

Studiul răspunde la următoarele întrebări: a. Care sunt planurile tinerilor NEETS din Regiunea de
Sud-Vest a României pentru cei care aleg să rămână în țară sau pentru cei care aleg să plece în
străinătate; b. Care sunt abilitățile acestor tineri Neets? Cele două întrebări vor face parte
dintr-un set mai larg de întrebări relevante construite în jurul unui chestionar online, oferind o
contextualizare și o descriere a modului în care tinerii își organizează viața. Conceptul de NEETS
este folosit pentru a descrie situația socio-economică vulnerabilă cu care se confruntă tinerii din
UE (cu vârste între 16 și 29 de ani). Considerăm că participarea fiecărui grup de tineri la NEETS
diferă de la o țară la alta, iar nevoile și politicile publice pot fi diferite. O analiză a acestui grup de
populație prezintă un interes major. Rezultatele acestei cercetări sunt importante deoarece
România este țara cu cea mai mare proporție de tineri NEETS și este prea puțin inclusă în
circuitul de studii de specialitate.

Pentru a atinge obiectivele stabilite, vom folosi o metodologie cuprinzătoare, care include: a.
analiza documentelor naționale și europene (rapoarte, studii, evaluări de nevoi, rapoarte de
implementare a proiectelor); b. analiza politicilor publice naționale și europene privind tinerii și
domeniile conexe; c. analiza datelor secundare – date disponibile despre tinerii din mediul rural;
d. cercetare cantitativă pe baza anchetei sociologice: chestionar aplicat cu tineri selecționați cu
vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani din mediul rural de sud-vestul Olteniei.

Cuvinte cheie: tineri NEET, migrație rurală, situație socio-economică, competențe, nevoi publice

Intenţia unor categorii socio-demografice de români de a se
vaccina anti-Covid. Studiu statistic, iulie 2021

● Maria Livia Stefănescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

În lucrare de față este analizată intenţia românilor de a se vaccina împotriva virusului
SARS-CoV-2, în vara anului 2021. Cercetarea s-a desfăşurat pe bază de chestionar, fiind
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intervievate 1048 persoane din România. Datele de analiză au fost preluate dintr-un
eurobarometru, colectarea lor fiind efectuată în lunile iunie-iulie 2021.

Concret, se vor analiza răspunsurile persoanelor intervievate la întrebarea: „Când ați dori să vă
vaccinați împotriva COVID-19?”. Avem următoarele posibilităţi de a răspunde la această
întrebare: M-am vaccinat deja (R1); Cât mai repede posibil (R2); Cândva, în 2021 (R3); Mai încolo
(R4); Niciodată (R5); Nu știu (DK); Prefer să nu răspund (NR). În vederea efectuării prelucrărilor
statistice, s-au ponderat înregistrările ce conţin răspunsurile la întrebarea când. Concret, s-a
avut în vedere respectarea, în noul eşantion creat, a proporţiilor socio-demografice reale din
România, din vara anului 2021. În plus, modelele statistice propuse vor opera numai cu
răspunsurile efective R1-R5 la întrebarea când.

Prelucrarea statistică a datelor a luat în considerare mai multe caracteristici individuale X ale
respondenţilor la chestionarul eurobarometrului. În acest context, remarcăm următoarele
categorii socio-demografice X: genul respondentului, categoria de vârstă, nivelul de educaţie,
statusul de muncă, clasa socială a individului, atitudinea familiilor cu copii minori, regiunea de
dezvoltare a României de care aparţine persoana intervievată.

În modelele statistice utilizate, variabila când este o variabilă categorială de tip ordinal, cu cinci
clase ordinale R1-R5. Acest fapt impune anumite tehnici de prelucrare statistică.

Prin interpretarea valorii indicelui de asociere Goodman-Kruskal GK (X, când) ne putem da
seama de gradul de influenţă al caracteristicii individuale X asupra intenţiei de vaccinare când.
În plus, aplicând un test statistic chi-pătrat de omogenitate vom decide dacă repartiţiile opiniilor
românilor la întrebarea când nu sunt influenţate semnificativ de o anume caracteristică
individuală X a persoanei intervievate. Graficele repartiţiilor bidimensionale (X, când) vor
vizualiza intensitatea raporturile de dependenţă dintre variabilele categoriale X şi când.

Cuvinte cheie: intenţie de vaccinare anti-Covid, România, eurobarometru, categorie
socio-demografică.

Studii privind reziliența cetățenilor în contextul stării de bine
● Brezuleanu Mădălina Maria, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași
● Brezuleanu Carmen Olguța, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași

Starea de bine este un indicator al calității vieții și, în funcție de durata și intensitatea stării de
bine, putem să caracterizăm modul în care existența noastră ca ființe umane este de o calitate
mai bună sau mai puțin bună. Pandemia determinată de COVID-19 i-a pus pe toți oamenii
planetei în fața unor probleme cu care nu s-au mai confruntat niciodată. Insistăm asupra
implicațiilor negative din punct de vedere psihologic. Conceptul de ”stare de bine” (Well-being)
este cunoscut încă din 1561 și înseamnă „starea de a fi fericit, sănătos sau prosper:
BUNĂSTARE (WELFARE)” (Merriam-Webster.com dictionary). SWB, de fapt, este „o categorie
largă de fenomene care include răspunsurile emoționale ale oamenilor, satisfacțiile domeniului
și judecățile globale ale satisfacției vieții” (Diener și colab., 1999: p. 277).

În mod specific, SWB raportat constă din două componente distincte (cf. Diener, 1994: p. 106): o
parte afectivă, care se referă atât la prezența unei afectări pozitive (PA), cât și la absența
afectului negativ (NA), și la o parte cognitivă (Diener, 2000, Subjective well-being: The science of
happiness and a proposal for a national index, American Psychologist, 55(1), 34).
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Cuvinte cheie: starea de bine, reziliență, comportamentul indivizilor.

Efecte ale pandemiei de COVID-19 asupra tiparelor de consum
durabil. Studiu la nivelul județului Iași, România

● Simona Roxana Ulman - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” , ICI, CERNESIM, Iași
● Lucian Tanasă - Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia

Română, Filiala Iași
● Cristina Căutișanu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, ICI, CERNESIM, Iași
● Ioan Sebastian Brumă - Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”,

Academia Română, Filiala Iași

Conversia la consumul alimentar durabil a devenit un obiectiv relevant în vederea atingerii
sustenabilității, diverse strategii de comportament legate de aceasta regăsindu-se printre
soluțiile principale din literatură. Avându-le în vedere, scopul acestui studiu este de a observa
principalele schimbări ale modelelor de consum durabil în timpul pandemiei de COVID-19
(august 2020), comparativ cu perioada precedentă (noiembrie-decembrie 2019), în județul Iași,
România. Principalele rezultate obținute au evidențiat următoarele aspecte: (1)
responsabilitatea consumatorilor a crescut în ceea ce privește cumpărarea și risipa de legume
și carne proaspete, preferând să achiziționeze mai des și să arunce mai puțin în perioada
pandemiei; (2) înclinația spre consumul de produse ecologice tinde să fie descurajată; (3)
produsele locale au parte de un sprijin sporit din partea consumatorilor în această perioadă. Mai
mult, criza pandemică a constituit un imbold în digitalizarea procesului de vânzare-cumpărare.
În consecință, pandemia de COVID-19 pare a avea efecte semnificative asupra consumului
durabil pe termen scurt, mediu și lung, fiind observate unele modificări ale tiparelor de consum
care ar putea susține, într-o măsură considerabilă, efortul de a atinge un parcurs mai sustenabil.

Cuvinte cheie: consum durabil, pandemie de COVID-19, modele de consum, deșeuri, alimente
organice și locale

Mențiuni: Această lucrare a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene, prin
Programul Orizont 2020, proiectul cu titlul: Co-creating resIlient and susTaInable food systEms
towardS FOOD2030  (CITIES2030), contract de grant nr. 101000640 / 2020.

Accesibilitatea - vector de dezvoltare al comunităților rurale
periurbane

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

Dezvoltarea demografică, spațială și economică asociată orașelor creează o relație de
interdependență între centrul urban și zona periurbană adiacentă. Odată cu înaintarea orașului
către satele din imediata sa apropiere, apar două tipuri de acțiuni ce caracterizează această
extindere. O cotropire a terenurilor aflate în interiorul intravilanului urban, care se acoperă cu
construcții, pe seama reducerii suprafețelor agricole și suprasolicitarea sistemelor de
infrastructură existente. Accesibilitatea devine astfel unul dintre cei mai importanți vectori ai
dezvoltării spațiului periurban și un instrument analitic de analiză a relației pe care arealele
rurale o au cu orașele din proximitate. Ea corelează cei mai importanți factori de planificare a
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dezvoltării: utilizarea terenului, transportul și aspectele socio-economice (antreprenoriat, piețe,
calitatea vieții). Studiul abordează accesibilitatea din perspectiva a trei comunități rurale situate
în periurbanul municipiului Suceava.

Cuvinte cheie: accesibilitate, vectori de dezvoltare, periurban

Câmpul lexical al produselor (cu) Gust de Iași
● Gabriela Haja, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Române –

Filiala Iași
● Elena Isabelle Tamba, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei

Române – Filiala Iași

Lucrarea de față propune o analiză lingvistică a lexicului specific produselor culinare promovate
prin proiectul „Gust de Iași”. Perspectiva teoretică a abordării este dată de conceptul câmp
lexical, așa cum l-a definit Eugeniu Coșeriu.

Analizând lexicul privitor la materiile prime din rețetele acestor produse, precum și numele
produselor înseși, am ajuns să identificăm mai multe subcâmpuri lexicale: materii, materii în
fața prelucrării, produse, acțiuni, instalații, unelte, accesorii.

Prezentăm raportul între vocabularul limbii române și câmpul lexical avut în vedere, urmărind o
tipologizare a elementelor lexicale: cuvinte din fondul principal, regionalisme, arhaisme, cuvinte
recente, creații lexicale (onomastică) ș.a.

O atenție aparte acordăm etimologiei directe și celei indirecte, pentru că ne interesează și
povestea acestor elemente lexicale, din perspectivă diacronică. De asemenea, avem în vedere
descrierea funcțiilor lexicului analizat din perspectiva celorlalte varietăți lingvistice, prin
raportarea la trăsăturile diatopice, diastratice, diafazice ale acestuia.

Cuvinte cheie: analiză lexicală, câmp lexical, Gust de Iași, hrană, tradiție

Cămașa femeiască de sărbătoare – exponent al mediului rural,
ancoră identitară în mediul urban

● Mădălina Căpraru, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași

În anul 2012, un grup de pasionați de portul popular tradițional, format atât din femei, cât și din
bărbați, au început să coasă straie de sărbătoare după modele din muzee sau după albume
vechi aparținând perioadei de dinainte de secolul al XX-lea. Această mișcare poartă numele de
proces de revitalizare, este specifică mediului urban și are ca scop readucerea în actualitate a
straielor cusute și purtate în secolul al XX-lea și înainte ca ancore identitare.

Așadar, cămașa femeiască de sărbătoare, exponentă a mediului rural și a sătenilor, începe să fie
cusută în mediul urban și prezentată ca simbol al identității și apartenenței la neamul românesc.

În această lucrare intenționez să definesc procesul de revitalizare a cămășii femeiești de
sărbătoare și să identific principalele caracteristici ale fondatorilor acestei mișcări,
revitalizatorii. Pentru aceasta, am ales să aplic un set de interviuri nestructurate și
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semi-structurate membrilor acestei mișcări de revitalizare. Interviurile au fost aplicate pe o
perioadă de un an și jumătate și au fost analizate utilizând modelul teoretic propus de Anselm
Strauss și Juliet Corbin, și de Kathy Charmaz, respectiv Grounded Theory. Datele au fost
suplimentate cu analiza conturilor de socializare a revitalizatorilor, precum și a paginilor sau
grupurilor de Facebook pe care revitalizatorii le-au creat pentru a-și promova activitatea.

Studiul acestei mișcări de revitalizare se dovedește a fi important acum, în contextul în care a
fost depus la UNESCO dosarul de înscriere a Artei cămășii cu altiță – element de identitate
culturală în România și Republica Moldova, în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

Cuvinte cheie: revitalizare, cămașa femeiască de sărbătoare, identitate, Patrimoniu Cultural
Imaterial.

Turismul rural – analiză bibliometrică
● Maria Cristina Sterie, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare

Rurală din București

Industria turismul joacă un rol tot mai important în economie și reprezintă chiar o sursă
semnificativă pentru creșterea economică la nivelul Uniunii Europene. De-a lungul anilor,
cercetătorii au acordat o atenție deosebită acestui subiect, însumând 10.147 de cercetări
realizate pe această temă, conform bazei de date Web of Science. Cu ajutorul analizei
bibliometrice, am putut identifica direcțiile de cercetare și subiectele interconectate cu turismul
rural, ilustrând evoluția lor în funcție de ani. Conform bazei de date, printre primele țări care au
abordat cel mai des acest subiect se numără China (2.303 de cercetări), SUA (1.183 de
cercetări), Spania (778 cercetări), România prezentând un număr de 419 cercetări redactate pe
acest subiect.

Cuvinte cheie: turism rural, analiză bibliometrică, România

Conceptul de piață locală bazată pe principiul lanțurilor scurte de
aprovizionare. O abordare din punctul de vedere al producătorilor

● Dan Constantin Şumovschi - Centrul de Economie Montană CE-MONT Vatra Dornei,
Institutul Național pentru Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română

În țările dezvoltate, precum și în multe țări în curs de dezvoltare, comerțul cu produse
agroalimentare este caracterizat de o piață supraaprovizionată cu un grad ridicat de
concentrare. În acest context, integrarea micilor producători agricoli în cadrul lanțurilor
alimentare specifice „comerțului modern” este adesea foarte limitată, ceea ce le scade acestora
opțiunile de comercializare a produselor. Vânzarea prin intermediul piețelor locale bazate pe
principiul lanțurilor scurte de aprovizionare este considerată drept o alternativă inovatoare prin
care micii producători agricoli își pot extinde portofoliul de clienți și crește veniturile într-un mod
sustenabil. În cazul României, „raționalizarea științifică a nevoilor populației”, pusă în practică în
anii ’80, a forțat populaţia urbană să identifice modalități alternative de aprovizionare. Astfel,
prin intermediul rudelor şi/sau a cunoştinţelor din mediul rural locuitorii orașelor și-au creat o
legătură directă cu micii producători agricoli, realizând involuntar un lanț scurt de aprovizionare.
Studierea literaturii de specialitate a evidențiat faptul că această legătură tradițională între sat și
oraș s-a perpetuat până în prezent.
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Obiectivul acestei cercetări exploratorii este acela de a identifica atitudinea producătorilor față
de conceptul de piață locală bazată pe conceptul de lanț scurt de aprovizionare ca alternativă la
oportunitățile lor de vânzare actuale. Faptul că lanţurile logistice agroalimentare scurte pot
constitui o alternativă sustenabilă pentru promovarea consumului de produse locale obţinute pe
baza agriculturii tradiționale autohtone este indubitabilă. Totuși, principala întrebare a studiului
vizează modul în care lanțurile scurte de aprovizionare își pot îndeplini rolurile date în contextul
în care atitudinea producător în relație cu acest concept se va păstra neschimbată.

Cuvinte cheie: piețe locale, atitudinea micilor producători agroalimentari, circuite
agroalimentare scurte de aprovizionare, sustenabilitate

Caracterizarea senzorială a crenvurștilor obținuți prin
diferențierea parametrilor fișei tehnologice

● Marius Mihai Ciobanu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Diana Remina Manoliu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Florin Daniel Lipşa, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Mihai Cătălin Ciobotaru, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” ,

Iași
● Ioana Gucianu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
● Bianca Anchidin, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași
● Paul Corneliu Boișteanu, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” ,

Iași

Obiectivul studiului a fost acela de a evalua și descrie senzorial produse emulsionate în
membrană (crenvurști) din carne de pui și din carne de porc, fabricate în Atelierul de procesare
carne din cadrul USV Iași; produse în componența cărora s-a adăugat și pudră de țelină. Au fost
întocmite șase fișe tehnologice pentru a obține șase loturi de produse (trei din carne de pui și
trei din carne de porc): C1 și P1 (66% piept de pui / carne de porc, 17% slănină de porc, 1,8%
pudră de țelină), C2 și P2 (56% piept de pui / carne de porc, 24% slănină de porc, 3,5% pudră de
țelină), C3 și P3 (48% piept de pui / carne de porc, 31% slănină de porc, 4,5% pudră de țelină).
Probele au fost evaluate din punct de vedere a culorii instrumentale și din punct de vedere
senzorial (test de acceptabilitate și CATA - Check-all-that-apply). Rezultatele au evidențiat
diferențe semnificative (p < 0.5) între probe în urma citirii instrumentale a culorii, crenvurștii din
carne de pui au avut o luminozitate (L*) semnificativ mai ridicată comparativ cu cei din carne de
porc, iar, în ceea ce privește proporția materiilor prime, luminozitatea a crescut semnificativ
direct proporțional cu procentul de grăsime adăugat. Conform analizei CATA, evaluatorii au
asociat culoarea roz, aroma de carne cu lotul 1 de produse, iar atribute precum uniformitatea
culorii, aroma caracteristică, condimentare, textură fină au fost identificate în toate cele trei
loturi de produse. Totuși, loturile cu cele mai ridicate punctaje pe scara hedonică, considerate
acceptabile de către evaluatori au fost C1, P1 și C2.

Cuvinte cheie: evaluare senzorială, crenvurști, culoare, pudră de țelină.
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Cultura siguranței alimentare și impactul acesteia asupra
siguranței alimentului

● Oana-Raluca Rusu, Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul de Sănătate
Publică, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași

● Gheorghiță Vlad, Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul de Sănătate
Publică, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” , Iași

Cultura siguranței alimentare sporește siguranța alimentară prin creșterea gradului de
conștientizare și îmbunătățirea comportamentului angajaților din unitățile alimentare. Acest
impact asupra siguranței alimentare a fost demonstrat în mai multe publicații științifice. O
cultură corporativă care prețuiește siguranța alimentară arată angajaților direct și indirect că
siguranța alimentelor este importantă și necesară pentru a avea succes în companie. Acest
lucru poate influența comportamentul angajaților și ajută la asigurarea faptului că aceștia
acționează corespunzător. Introducerea cerințelor pentru cultura siguranței alimentare la nivelul
UE este legată de Codex Alimentarius, în care sunt dezvoltate și adoptate standarde alimentare
care servesc drept referință pentru comerțul internațional cu alimente. Acest sistem se bazează
pe ipotezele și deciziile Comisiei Codex Alimentarius care este un organism mixt format din
Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și
Organizația Națiunilor Unite.

Cuvinte cheie: siguranța alimentară, management, cultura siguranței alimentare

Suprasolicitări simbolice în fotografia rurală
● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”

Cercetarea științifică în situația de față a plecat cel puțin de la următoarea întrebare critică: ce
este mai rural în reprezentarea noastră, un tractor de ultimă generație, o cultură hidroponică, un
teren cultivat în sistem de permacultură, o găină, un porc, un câine sau un port țărănesc
tradițional? Dacă este să luăm o atitudine normală, relaxată și critică în același timp, răspunsul
ar ține de un compozit al tuturor acestor imagini. Ele sunt simboluri care, dacă apar separat,
trimit imediat la ideea de spațiu rural. Dar există și un alegorism în sensul tare al simbolismului
pe care îl transmite. Și acest alegorism este în permanentă legătură cu codurile vizuale
tradiționale din spațiul rural românesc. Apare, în acest sens, un efect de clișeizare. În
comunicarea de față, sunt interesat mai ales de factorii care duc la acest efect de clișeizare în
discursul fotografic. Și vreau să prezint câțiva factori cheie: punerea în scenă a momentului
fotografierii, prezentarea publică a imaginii fotografice, alinierea la discursul cultural identitar
oficial, tendințele de exagerare simbolică, interpretarea în cheie inversă a spațiului rural, mai
ales în zona ruralului profund.

Cuvinte cheie: fotografie; tradiții rurale; România; simboluri
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Agricultura ecologică pe terenurile arabile în Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est a României. Analiză în profil teritorial, 2020

● Ioan Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
și Sociale „Gh. Zane”

Agricultura reprezintă un sector economic cu impact direct asupra mediului înconjurător, motiv
pentru care atât autoritățile europene, cât și cele din România încurajează practicarea
agriculturii ecologice certificate. În ultimii ani, în România, se evidențiază o creștere a
suprafețelor agricole cultivate în sistem ecologic, până la 468.887 hectare în anul 2020.
Suprafețele cultivate cu plante anuale în sistem ecologic, pe teren arabil, reprezintă 61% din
suprafața națională certificată în anul 2020 (aproximativ 286.000 ha).

În Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, la nivelul anului 2020, suprafețele cultivate în
sistem ecologic reprezintă 2,14% din totalul suprafeței agricole utilizate, în creștere față de anul
2010, când acest sistem reprezenta doar 1,65%. La nivelul anului 2020, erau administrate
conform regulilor și principiilor agriculturii ecologice 45.405 hectare, din care aproximativ 50%
cu plante anuale, pe teren arabil. Suprafața totală a terenului arabil cultivat în sistem ecologic, în
anul 2020, a fost de aproximativ 22.700 hectare.

În lucrare sunt evidențiate diferențierile dintre județele regiunii în ceea ce privește exploatarea
terenului arabil în sistem ecologic.

Cuvinte cheie: agricultură ecologică, teren arabil, Regiunea de Nord-Est, certificare ecologică

Sisteme alimentare și lanțuri scurte de aprovizionare din județul
Vaslui. Modele de bune practici

● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

Prin prisma caracteristicilor lor, lanțurile scurte de aprovizionare (LAS) cu alimente dețin un rol
din ce în ce mai important în rețelele de aprovizionare locală ca alternativă viabilă și sustenabilă
la lanțurile de aprovizionare convenționale. Acestea sunt considerate inovatoare și oferă
deopotrivă comunităților locale și micilor producători numeroase beneficii economice, sociale,
de mediu, de sănătate sau culturale. Reziliența sistemelor alimentare locale a devenit relevantă
în contextul crizei COVID-19: chiar dacă lanțurile globale au trecut cu bine peste acest șoc
neprevăzut, vulnerabilitățile au fost mai mult decât evidente. Filosofia de dezvoltare a
agroeconomiei locale trebuie să se schimbe: agricultura convențională și agricultura alternativă
trebuie să coexiste, fără ca niciuna dintre cele două părți să aibă de suferit. Lanțurile care
interconectează producătorii și consumatorii finali trebuie să se integreze într-un ecosistem
socio-economic cu baze durabile și sustenabile, iar piața agroalimentară locală trebuie să se
adapteze noilor cerințe. La fel ca și alte județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, județul Vaslui
are toate premisele și resursele necesare pentru a avea un sistem alimentar sustenabil, atât în
mediul urban al principalelor orașe, cât și la nivelul comunităților rurale. Circuitele scurte de
aprovizionare de pe teritoriul vasluian sunt într-o continuă dezvoltare, fiind ancorate la realitatea
zilelor noastre și vin în completarea celor enunțate mai sus.
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Cuvinte cheie: sisteme agroalimentare, lanțuri scurte de aprovizionare, producători locali,
județul Vaslui

Sinergii cu acțiuni și proiecte de
socio-economie rurală
Sustenabilitatea integrării fermelor pe lanțul valoric agroalimentar
în județul Argeș

● Mihai Chițea, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Lorena Chițea, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Cristian Popescu, Universitatea din Pitești
● Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Elisabeta Roșu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

Sectorul agroalimentar al județului Argeș este caracterizat, în general, de fragmentare și
dispersie teritorială neomogenă, atât în ceea ce privește producția agricolă primară, cât și
facilitățile de procesare și comercializare a produselor agroalimentare. Prevalența agriculturii la
scară mică și medie, în ruralul argeșean, necesită creșterea valorii adăugate a activităților
agricole și agroalimentare, care să contribuie la prosperitatea rurală.

Proiectul SHERPA și-a propus, utilizând metoda Delphi, să sintetizeze opiniile părților interesate
din județul Argeș cu privire la provocările și oportunitățile privind sustenabilitatea integrării
fermelor (mici și mijlocii) pe lanțul valoric agroalimentar, cu scopul de a recomanda direcțiile în
care este cea mai potrivită și fezabilă abordarea nevoilor locale.

Pe parcursul anului 2022, a fost înființată platforma Argeș ca un grup de reflecție constituit
pentru discutarea tematicilor actuale pentru dezvoltarea rurală durabilă. Platforma este
compusă din reprezentanți ai mediului privat (fermieri, integratori agroalimentari), centrelor
educaționale și de cercetare, precum și ai decidenților administrativi și politici din domeniul
agroalimentar. Au fost organizate două runde de consultări cu membrii platformei în urma
cărora a fost elaborat documentul de poziție al platformei. Cele mai importante concluzii sunt
prezentate mai jos.

Provocări pentru sustenabilitatea filierelor agroalimentare în Argeș:

● aderența scăzută la sistemele asociative, de cooperare;
● dificultăți în coagularea ofertei (cantitate & calitate);
● deficit de competențe sau de servicii de consultanță;
● aspecte financiare și fiscale birocratice.

Recomandări:

● modificarea cadrului normativ privind lanțurile scurte și cooperarea în agricultură;
● întărirea rolului cooperativelor în comercializarea producției membrilor;
● susținerea accesului la canale alternative de valorificare (lanțuri scurte; procesarea în

cadrul fermei etc);
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● o rigoare crescută în controlul standardelor de calitate;
● creșterea capacității de adaptare a fermierilor (acces la consultanță, inovare, finanțare,

informații de piață).

Cuvinte cheie: lanțuri agro-alimentare; sustenabilitate; integrare verticală; cooperare orizontală

Mențiuni: Această lucrare a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene, prin
Programul Orizont 2020, proiectul cu titlul: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with
Actors (SHERPA), contract de grant nr. 862448 / 2019.

Tranziția către lanțurile agroalimentare sustenabile. Studiu de caz
Transilvania

● Claudiu-Cătălin Munteanu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
● Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice

și Sociale „Gh. Zane”
● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”
● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”

Diversificarea activităților economiei rurale trebuie să fie flexibilă și bazată pe dinamica pieței.
Pentru a îmbunătăți integrarea verticală şi cooperarea orizontală la nivelul lanțurilor valorice
agroalimentare, politicile trebuie să abordeze integrarea verticală şi cooperarea orizontală
într-un mod sinergic. Scopul acestui studiu a fost identificarea viziunii MAP-urilor asupra
problemelor ce diminuează sinergia la nivelul lanțurilor valorice agroalimentare și propunerea de
soluții pentru aceste probleme, pornind de la situația curentă din teren. Principalele probleme
identificate de membrii platformei Transilvania sunt legate de următoarele aspecte:

1. accesul la informații, servicii de consultanță, consiliere de specialitate;
2. gradul redus de conștientizare a importanței consumului de produse locale;
3. lipsa de încredere în schemele de calitate
4. birocrația.

Printre soluțiile primei probleme identificate se numără îmbunătățirea comunicării şi cooperării
între fermieri, îmbunătățirea accesului fermierilor la informații şi valorificarea schimburilor de
bune practici, precum și implicarea universităților în activitatea de consultanță.

Pentru următoarele două probleme identificate, soluțiile propuse vizează crearea unor etichete
locale recunoscute de către consumatori, crearea unei strategii de promovare centrate pe
specificul cultural al locației geografice şi pe valorile culturale asociate produsului cu indicație
geografică. O importanță deosebită trebuie acordată realizării de campanii locale şi naționale de
informare cu scopul creșterii gradului de conștientizare privind importanța consumului de
produse locale, respectiv cu privire la schemele de calitate.

În final, pentru reducerea birocrației, a fost propusă relaxarea normelor prin reducerea
supra-reglementării, concomitent cu adaptarea acestora la specificul local, precum și o
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consiliere adecvată a personalului din teritoriu privind aplicarea unitară a normelor şi
procedurilor elaborate la nivel central.

Cuvinte cheie: lanțuri agro-alimentare; integrare verticală; cooperare orizontală.

Mențiuni: Această lucrare a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene, prin
Programul Orizont 2020, proiectul cu titlul: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with
Actors (SHERPA), contract de grant nr. 862448 / 2019

Oportunități și obstacole pe lanțul de valorificare a produselor
alimentare în județul Iași

● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

● Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
și Sociale „Gh. Zane”

● Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

Sistemul alimentar ieșean este probabil cel mai dezvoltat din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
dar este în continuare un sistem încă emergent. De aceea, părțile interesate trebuie să se
implice mai mult și mai eficient în dezvoltarea sa. Prin intermediul proiectului SHERPA, a fost
facilitată o întâlnire virtuală constructivă cu actori locali implicați în lanțul alimentar ieșean
(producători, retaileri, autorități publice locale și mediul academic). Actorii din MAP Iași au putut
identifica 5 tematici cheie care influențează în mod direct valorificarea producției pe piața
locală. Este vorba despre următoarele teme: procesarea, forța de muncă, marketingul, cultura
asociativă și depozitarea. Preferința lor pentru aceste subiecte de discuție conturează un profil
general al producătorilor din Iași în ceea ce privește problemele cu care se confruntă aceștia.
Pornind de la aceste teme identificate, s-a discutat pe patru paliere de lucru: problemele
generale, soluții experimentate, soluții recomandate și nevoile de cunoaștere. Problemele
generale identificate demonstrează că avem de a face cu o piață emergentă, altfel spus cu o
piață care are anumite lipsuri, dar și oportunități. Soluțiile experimentate până acum de
participanți, în legătură cu problemele enunțate de aceștia, provin mai ales din modelele de
bună practică și prin adaptarea la situațiile problematice, conform unui model de tip problem
based learning. Această situație ne face să credem că avem de a face cu producători dinamici,
adaptativi și inovatori. Soluțiile recomandate de participanți au fost mai ales soluții care nu pot
fi implementate de aceștia, fără un consum de energie, resurse și timp destul de ridicat.
Autoritățile locale, regionale și naționale trebuie să fie mai active și să colaboreze în sens pozitiv
cu producătorii și consumatorii, iar producătorii trebuie să aibă un comportament etic pe piață.
Nevoile de cunoaștere țin mai ales de necesitățile de formare și informare cu privire la
economia locală, piața locală, tehnologii de producție, marketing. Totodată, este necesară o
implicare mai activă a participanți și din sfera educațională și de cercetare.

Cuvinte cheie: SHERPA, proiecte Orizont 2020, Iași, lanțuri alimentare

Mențiuni: Această lucrare a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene, prin
Programul Orizont 2020, proiectul cu titlul: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with
Actors (SHERPA), contract de grant nr. 862448 / 2019
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Abordări sistemice pentru identificarea și analiza problemelor
sistemelor alimentare urbane, în proiectul Cities2030

● Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

● Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
și Sociale „Gh. Zane”

● Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane”

Proiectul Cities2030 este un proiect pan-european, implementat de 42 de parteneri din și din
afara Uniunii Europene. Proiectul are ca scop îmbunătățirea sistemelor alimentare urbane prin
acțiuni proactive, inovative, colaborative, orientate pe consumatorul urban și relația acestuia cu
sistemele alimentare urbane. Proiectul este implementat în România de o echipă formată de
Academia Română, Filiala Iași și Primăria Municipiului Iași. În cadrul acțiunilor suport pentru
îmbunătățirea capacității de implementare a avut loc o activitate de probare a culegerii de date
în sistem „Systems Thinking”. Mai precis, s-a plecat de la ideea că sistemele alimentare sunt
mult prea complexe pentru a fi analizate prin metode liniare, respectiv cauzale și s-a pornit de la
ideea că proiectul poate experimenta metode de culegere a cunoașterilor din sistemul alimentar
pornind de la aceste trei metodologii și modele: Systems Thinking, cunoașterea bazată pe
problematizare, modelul Iceberg. În cadrul acestei prezentări vă vom aduce la cunoștință modul
nostru de abordare din cadrul acestui experiment.

Cuvinte cheie: Cities2030, proiect Orizont 2020, Iași, abordări sistemice, Systems Thinking,
Modelul Iceberg

Mențiuni: Această lucrare a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene, prin
Programul Orizont 2020, proiectul cu titlul: Co-creating resIlient and susTaInable food systEms
towardS FOOD2030  (CITIES2030), contract de grant nr. 101000640 / 2020.

Dezvoltare rurală prin transfer de cunoaștere. Lansarea proiectului
RURALITIES, finanțat prin Orizont Europa

● Ioan-Sebastian Brumă, Asociația Rural Development Research Platform
● Codrin Dinu Vasiliu, Asociația Rural Development Research Platform
● Lucian Tanasă, Asociația Rural Development Research Platform

În data de 2 noiembrie 2022 a avut loc lansarea proiectului RURALITIES, finanțat de Comisia
Europeană în cadrul programului Orizont Europa. Lansarea oficială a avut loc la Bratislava în
format mixt (fizic și online). Proiectul este implementeat de 28 de parteneri pan-europeni și 18
parteneri africani și este finanțat cu 4. 334. 000 euro.

Coordonat de PEDAL Consulting, din Slovenia, proiectul RURALITIES are ca scop sprijinirea
dezvoltării rurale prin furnizarea de expertiză, dar și prin crearea unei rețele de huburi inovative,
pentru colaborare, inovație schimb de cunoștințe și transfer de cunoaștere și bune practici.
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Aceste huburi inovative vor fi dezvoltate în sistem pilot în Italia, Regatul Unit, Slovenia, Spania și
România.

În faza ulterioară, proiectul își propune să atragă și să antreneze peste 1.000 de facilitatori, care
vor reprezenta baza pentru o platformă de transfer de cunoaștere, care are la bază rețeaua
huburilor inovative din cadrul proiectului.

Cuvinte cheie: RURALITIES, proiect Orizont Europa, Iași

Mențiuni: Această lucrare a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene, prin
Programul Orizont Europa, proiectul cu titlul: Climate smart, ecosystem-enhancing and
knowledge-based rural expertise and training centres (RURALITIES), contract de grant nr.
101060876 / 2022.
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