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INTRODUCERE

Serviciile de consultanţă (extensie) agricolă reprezintă un element vital în
domeniul transferului informaţional şi tehnologic în agricultură, oferind fluxuri de
informaţii care pot contribui la îmbunătăţirea nivelului de trai al fermierilor şi al
populaţiei din mediul rural. Din această cauză, majoritatea guvernelor şi agenţiilor de
dezvoltare internaţionale recunosc necesitatea sprijinirii

şi dezvoltării

extensiei

agricole.
După o perioadă de indiferenţă, serviciile de consultanţă agricolă au revenit în
forţă în agenda dezvoltării mondiale. Pe lângă funcţia convenţională de furnizare a
cunoştinţelor pentru îmbunătăţirea productivităţii agricole, se aşteaptă ca serviciile de
consultanţă agricolă să îndeplinească diferite funcţii noi, precum: asocierea miciior
fermieri la pieţele de export, promovarea tehnicilor de producţie durabile faţă de
mediu, provocări legate de sănătate care afectează agricultura. De aceea, se aşteaptă
ca Raportul privind dezvoltarea mondială din 2008 să recunoască rolul şi provocările
unei evoluţii efective a serviciilor de consultanţă agricolă în următoarele decenii.
Serviciile furnizate de extensia agricolă au atribute importante privind binele
public. De aceea, nu este deloc surprinzător faptul că există mai mult de o jumătate de
miliard de agenţi de extensie, de diferite tipuri şi cu diferite competenţe în întreaga
lume, cei mai mulţi având finanţare publică şi statut de funcţionari

publici.

Aproximativ 9 0 % din personalul de extensie din întreaga lume se află în ţările în curs
de dezvoltare, chiar dacă raportul fermieri-agenţi de extensie este mai favorabil în
ţările industrializate.
Amploarea investiţiei în extensie, în cele mai multe ţări, este similară cu cea
pentru cercetare agricolă, de care se presupune că este strâns legată, astfel încât
reprezintă o componentă esenţială în efortul de dezvoltare agricolă.
Furnizarea şi finanţarea, în mod eficient şi durabil, a serviciilor de consultanţă
agricolă, se confruntă

cu dificultăţi

majore care sunt asociate cu: nivelul

şi

complexitatea operaţiunilor de extensie; dependenţa succesului extensiei de contextul
mai larg al politicii; problemele care apar din interacţiunea nu tocmai ideală dintre
extensie

şi

sistemul

de

generare

a

cunoştinţelor;

problemele

profunde

ale

posibilităţilor de cointeresare ale angajaţilor din extensie; angajamentul politic de cele
mai multe ori redus în sprijinirea extensiei publice; împovărarea frecventă cu obligaţii

publice pe lângă cele legate de transferul de cunoştinţe; dificultăţile grave legate de
instabilitatea politicilor fiscale întâlnite în multe ţări. Mai mult, deoarece mulţi factori
afectează în mod complex şi contradictoriu, performanţa agriculturii, este dificil de
urmărit relaţia dintre informaţiile de extensie şi impactul acestora la nivel de ferme.
în ultimele decenii, in încercarea de a depăşi aceste probleme larg acceptate,
au apărut mai multe forme specifice de operaţiuni de extensie.
Noile abordări privind furnizarea şi finanţarea serviciilor de consultanţă
agricolă includ: descentralizarea până la nivelurile inferioare, implicarea asociaţiilor
de fermieri şi a organizaţiilor neguvernamentale, subcontractarea serviciilor de
extensie,

parteneriatele

public-privat,

privatizarea,

includerea

serviciilor

de

consultanţă în alte tipuri de contracte şi extinderea tipurilor de metode de consultanţă
aplicate, inclusiv folosirea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare.
Descentralizarea serviciilor de extensie păstrează caracteristicile de furnizare a
serviciilor publice dar transferă structurilor administrative locale responsabilitatea
furnizării (la nivel de district, regiune, e t c ) , în diverse moduri.
Organizaţiile de fermieri pot juca un rol şi mai important în abordările de
descentralizare atunci când funcţiile de extensie intră în responsabilitatea asociaţiilor
de fermieri şi nu sunt doar descentralizate către structurile administrative locale. Este
posibil ca această abordare să aibă un impact mai mare asupra responsabilizării,
deoarece angajatul reprezintă şi mai mult clientela şi astfel stimulentele pentru o
calitate ridicată a serviciului sunt mai bune.
O altă abordare legată de implicarea sectorului privat este aceea legată de
parteneriatele public-privat, prin care o companie privată şi o agenţie publică
finanţează şi furnizează în comun servicii de consultanţă, ca în cazul Indiei.
Pe lângă dezvoltarea noilor aranjamente instituţionale pentru finanţarea şi
furnizarea serviciilor de consultanţă agricolă, metodele de consultanţă au devenit de
asemenea mai diverse şi includ, de exemplu, metode de extensie participative şi
bazate pe grupuri. O abordare care câştigă din ce în ce mai mult teren este cea
cunoscută sub denumirea de şcoli practice pentru fermieri (Farmer Field School

-

FFS) care a fost creată iniţial ca o metodă de a introduce cunoştinţe despre controlul
integrat al dăunătorilor (integrated

pest

management

- IPM) care să fie oferite

crescătorilor de orez din Asia.
De mult timp, serviciile de consultanţă (extensie) agricolă au fost considerate
drept un factor important în promovarea dezvoltării agricole. De aceea, Raportul

privind dezvoltarea mondială din 2008 (WDR), Agricultura pentru dezvoltare,

trebuie

să recunoască rolul extensiei şi provocările legate de evoluţia sa eficientă în
următoarele decenii. Termenii servicii de consultanţă agricolă şi extensie agricolă se
referă la întregul set de organizaţii care sprijină şi facilitează rezolvarea problemelor
oamenilor implicaţi în producţia agricolă şi obţinerea de informaţii, abilităţi şi
tehnologii prin care să-şi îmbunătăţească viaţa.
Din perspectiva politicii de dezvoltare, investiţia în serviciile de extensie sau
facilitarea extensiei neguvernamentale reprezintă instrumente potenţiale importante
pentru îmbunătăţirea productivităţii agricole şi creşterea veniturilor fermierilor.
Pe lângă obiectivul

„clasic" al serviciilor de consultanţă

agricolă,

de

îmbunătăţire a productivităţii agricole, serviciile de consultanţă pot juca de asemenea
un rol important în situaţia impusă de noile provocări cu care se confruntă agricultura:
modificări

în

sistemul

alimentar

şi

agricol

global,

inclusiv

dezvoltarea

supermarketurilor şi importanţa crescută a standardelor şi etichetelor; creşterea
gradului de angajare rurală în alte domenii decât agricultura şi sectorul agroalimentar;
limitări impuse de problemele de sănătate care afectează viaţa rurală; deteriorarea
bazei de resurse naturale şi nevoia în creştere de a face faţă schimbărilor climatice.
Extensia joacă de asemenea un rol important în a ajuta cercetarea să creeze o
tehnologie adaptată condiţiilor agroecologice şi resurselor fermierilor. Astfel, extensia
are un rol dublu: facilitează atât adoptarea tehnologiei cât şi adaptarea acesteia la
condiţiile locale. Mai mult, s-a recunoscut din ce în ce mai mult în ultimii ani că
inovaţiile importante, de exemplu, cele relevante pentru managementul resurselor
naturale, sunt dezvoltate mai mult de fermierii înşişi şi nu de staţiunile de cercetare
agricolă. Serviciile de consultanţă agricolă pot juca un rol important în promovarea
răspândirii inovaţiilor descoperite de fermieri.
Majoritatea personalului de extensie din ţările în curs de dezvoltare este
finanţată şi angajată de sectorul public. Totuşi, eforturile reformei în sectorul public,
care au inclus descentralizarea, recuperarea costurilor şi externalizarea şi implicarea
crescută

a

sectorului

privat

şi

a

celui

de-al

treilea

sector

(organizaţii

neguvemamentale, organizaţiile fermierilor) au dus la apariţia unor forme diferite de
servicii de consultanţă agricolă. Deoarece toate formele au avantaje şi dezavantaje,
identificarea opţiunilor care se potrivesc cel mai bine reprezintă o sarcină importantă
pentru dezvoltarea politicilor de extensie, pentru a sprijini eficient strategia de
dezvoltare agricolă a unei ţări din punct de vedere al costurilor, luând în consideraţie

condiţiile specifice ale ţării.
în contextul prezentat anterior, al importanţei acordate la nivel mondial
serviciilor de consultanţă agricolă, şi al noilor abordări privind reformarea sistemelor
tradiţionale

de

perfecţionarea

consultanţă,

teza

de

doctorat

intitulată

„Cercetări

privind

sistemului de consultanţă agricolă din R o m â n i a în

vederea

compatibili/arii cu sistemele practicate în ţările din Uniunea E u r o p e a n ă "

se

constituie într-o încercare de radiografiere a sistemului naţional de consultanţă
agricolă din România, prin comparaţie cu modelele europene şi mondiale de
consultanţă agricolă. De asemenea s-a încercat identificarea opţiunilor care se
potrivesc cel mai bine condiţiilor locale, precum şi stabilirea direcţiilor de reformă
posibil de urmat, pentru ca sistemul de consultanţă agricolă din România să poată fi
compatibil cu cele europene.
Lucrarea de doctorat este structurată în 5 capitole, urmate de concluzii, după
cum urmează:
Capitolul I „Generalităţi privind consultanţa agricolă"
Capitolul II „Organizarea activităţii de consultanţă agricolă pe plan european
şi mondial"
Capitolul III „Evoluţiile structurale ale agriculturii româneşti în perioada
1989-2006"
Capitolul IV „Analiza activităţii de consultanţă agricolă din România"
Capitolul V „Direcţii de dezvoltare a consultanţei agricole în ţara noastră, în
vederea compatibilizării cu sistemele europene de consultanţă"
Primul capitol al lucrării prezintă aspecte legate de istoricul şi evoluţia
activităţii de consultanţă agricolă pe plan mondial, precum şi modul cum aceasta s-a
manifestat în România, în perioada de dinaintea revoluţiei din 1989. Alte aspecte
analizate sunt cele legate de importanţa şi necesitatea consultanţei pentru agricultură,
principiile care stau la baza consultanţei agricole precum şi tipurile de consultanţă
agricolă, punându-se accentul pe metoda de consultanţă individuală. Această metodă,
deşi este foarte costisitoare,

constituie una dintre metodele cele mai importante de

consultanţă deoarece, în anumite probleme, îi permite consultantului să combine
informaţiile pe care le deţine, cu cele ale agricultorului, făcându-1 conştient pe
agricultor de rolul pe care-1 are în luarea deciziei finale.

Fermierii preferă discuţiile individuale de consultanţă ca metodă de lucru

specifică serviciului de consultanţă, de aceea multe centre de consultanţă din lume
alocă acestora cea mai mare parte din timpul de consultanţă.
Capitolul II al lucrării se constituie într-o analiză a sistemelor de consultanţă
agricolă practicate în diferite ţări europene - ţări foste comuniste şi câteva ţări membre
U E 15. Analiza efectuată evidenţiază câteva aspecte importante:
- Dintre ţările foste comuniste, Polonia este ţara cu cel mai puternic sistem de
consultanţă agricolă. Ea a avut ca model ţările vest-europene cu sisteme publice de
consultanţă: Danemarca, Germania, Olanda şi Austria.

Reorganizarea din 1991 a

serviciului de extensie, în concordanţă cu evoluţiile economiei, a constat în înfiinţarea
în toate cele 49 de provincii ale Poloniei, a Centrelor de Instruire Agricolă (ODR).
Structura organizatorică a sistemului polonez de extensie agricolă cuprinde 3 niveluri
de ierarhizare: naţional, provincial şi raional.
Actualmente, în Polonia consultanţa agricolă este furnizată de:
Serviciile publice de consultanţă;
Asociaţiile de fermieri ;
Firme private de consultanţă.
Sistemul public de consultanţă are însă rolul dominant în Polonia, serviciile
sale fiind oferite tuturor fermierilor prin centrele regionale de consultanţă agricolă
(ASC). în prima jumătate a anului 2005 unităţile de consultanţă aveau 5600 de
angajaţi, din care mai bine de 200 erau angajaţi la Centrul de consultanţă din
Brwinow. în Polonia unui consultant îi revin 470 de ferme.
- O altă ţară, cu un sistem de consultanţă bine pus la punct, este Letonia.
Serviciul Lituanian de Consultanţă Agricolă a fost fondat pe 1 iunie 1993. Pe 3 iunie
1997, Serviciul de Consultanţă a fost reorganizat, devenind instituţie publică nonprofit - Serviciul Lituanian de Consultanţă Agricolă.
Deprinderea cu serviciile de consultanţă aplicate în diferite ţări a necesitat o
perioadă lungă de timp, dar modelul ales şi adaptat a fost acela al Danemarcei.
- Dintre ţările membre UE 15 pot fi remarcate, datorită tradiţiei îndelungate în
ceea ce priveşte organizarea sistemelor de consultanţă, Marea Britanie, Olanda,
Germania, Danemarca, Franţa. Ele au constituit modele pentru celelalte ţări europene
şi nu numai.
Capitolul III al lucrării prezintă evoluţia agriculturii româneşti în perioada
1989-2006, perioadă premergătoare şi postmergătoare înfiinţării Agenţiei Naţionale
de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.).

în urma analizei efectuate s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- Ca urmare a transformărilor ce au avut loc în ultimii ani, agricultura
românească a suferit modificări cantitative şi calitative în domeniul legislativ, juridic,
economic şi social, cu efecte nefavorabile pe termen mediu şi lung.
- Obţinerea de producţii scăzute la hectar şi pe cap de animal, au avut ca efect,
resimţit de întreaga populaţie, scăderea consumului pe locuitor. De asemenea,
producţiile scăzute au condus la scăderea capacităţilor de producţie în agricultură.
Lipsa cointeresării agricultorilor, sistemul de creditare şi politicile bancare şi-au
manifestat

influenţa negativă asupra unităţilor agricole. De asemenea,

situaţia

climatică din perioada analizată, cu geruri mari iarna, urmate de dezgheţ brusc şi
inundaţii primăvara şi secetă prelungită vara a contribuit negativ

la situaţia

agriculturii.
- O situaţie relativ bună se constată în privinţa efectivului de animale, care pe
parcursul intervalului analizat a avut în general o uşoară tendinţă de creştere, la
aproape toate speciile de animale analizate în perioada 2000 - 2006.
- In domeniul agriculturii organice s-au înregistrat progrese, în sensul creşterii
suprafeţelor cultivate în regim ecologic, al producţiilor obţinute, al exportului şi al
numărului operatorilor în acest domeniu.
In capitolul IV al lucrării este prezentată organizarea sistemului naţional de
consultanţă agricolă, care are ca dată de naştere anul 1998.
A.N.C.A. este organizată şi funcţionează

ca instituţie de specialitate a

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii.
Sistemul de consultanţă agricolă din ţara noastră este organizat sub forma unei
structuri piramidale pe trei niveluri:
•

Naţional-A.N.C.A;

•

Judeţean - O.J.C.A. (Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă);

•

Local - C.L.C.A. (Centre Locale de Consultanţă Agricolă).
Agenţia Naţionale de Consultanţă Agricolă are ca obiect de activitate:

•

organizarea acţiunilor gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică,
instruire şi pregătire profesională ;

•

promovarea şi punerea în practică a strategiei şi programelor

Ministerului

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv a programelor de cooperare
internaţională;
•

sprijinirea producătorilor agricoli în accesarea fondurilor

structurale şi a

fondurilor din bugetul naţional;
•

acordarea

de

consultanţă

investitorilor

străini

în

vederea

identificării

posibilităţilor şi oportunităţilor de investiţii în agricultura românească.
Tot în acest capitol au mai fost prezentate:
•

Atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

•

Activităţile organizate şi serviciile oferite de către A.N.C.A.

•

Strategia Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

•

Relaţiile funcţionale în structura de organizare a A.N.C.A.

•

Relaţii funcţionale în structura de organizare a O.J.C.A.

•

Programe de colaborare internaţională
Ultimul capitol al lucrării se constituie într-o încercare de identificare a

direcţiilor de reformă posibil de urmat de către consultanţa agricolă din România,
pentru a putea contribui la performanţele agriculturii româneşti şi la prosperitatea
lucrătorilor din acest sector extrem de important al economiei.
Majoritatea ţărilor membre UE au un sistem de consultanţă agricolă public dar
şi mixt ( public şi privat), finanţat în parte de către stat şi în parte de către organizaţiile
fermierilor. Un studiu efectuat de DEFRA (Marea Britanie) arată că 17 state membre
UE urmează să-şi ajusteze vechiul sistem de consultanţă cu cerinţele Regulamentului
(EC)1782/2003, dar 3 state încă nu sunt decise. Aceste noi cerinţe fac referire la faptul
că fermierii pot adera la un sistem de consultanţă public sau privat iar activitatea de
consultanţă trebuie să respecte cerinţele statutare de management şi pe cele de bune
practici agricole şi de mediu, prevăzute de P.A.C.
Faptul că decizia privind direcţia de reformă pe care o va urma sistemul de
consultanţă din ţara noastră, va fi una politică, este dinainte ştiut, dar nu trebuie uitat
că ţări foste comuniste ca Polonia, Ungaria, Letonia, care au avut ca modele ţările
europene cu tradiţie în domeniul consultanţei agricole, au obţinut deja rezultate
satisfăcătoare, în sensul organizării unor sisteme eficiente de consultanţă agricolă.

