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Consfătuire pe probleme agricole și de dezvoltare rurală 
14-15 aprilie 2022 | comuna General Berthelot  

Centrul de dezvoltare durabilă pentru Ţara Hațegului și Retezat al Academiei Române 

 

 

Academia Română a organizat în zilele de 14 și 15 aprilie 2022 consfătuirea „Starea 

economică și socială a ruralului românesc. Studiu de caz: Ţara Hațegului – Retezat“, având 

ca scop inițierea și dezvoltarea dialogului dintre mediul academic, pe de o parte, și fermierii, 

mediul asociativ și autoritățile locale, de cealaltă parte, în vederea implementării programelor 

din domeniul agricol.  
 

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de dezvoltare durabilă al Academiei Române din 

comuna General Berthelot, județul Hunedoara, unde s-au reunit peste 50 de participanți: 

academicieni, profesori, cercetători, reprezentanți ai mediului guvernamental, primari și 

fermieri din regiune. Co-organizatori: Filiala Timișoara a Academiei Române și Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului – USAMV din Timișoara.  
 

Consfătuirea se înscrie în programul „Mediul academic în dezvoltarea regiunilor“, promovat 

începând cu anul 2021 de Academia Română și pus în aplicare în cadrul a trei grupuri de 

lucru: Agricultură și dezvoltare rurală; Patrimoniul natural și cultural al Ţării Hațegului și 

Cercetarea interdisciplinară a naturii în regiunea Ţara Hațegului-Retezat. 
 

În deschiderea lucrărilor, acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, a 

prezentat obiectivele majore ale acestui program și a accentuat asupra necesității de a obține 

rezultate concrete la nivelul dezvoltării locale și regionale. Profesorul Ioan Dumitrache a 

subliniat că Academia Română acordă o mare importanță Centrului din comuna General 

Berthelot în derularea acestui proiect, vizând un transfer efectiv de experiență științifică și 

competență managerială către locuitorii Ţării Hațegului, cu deosebire în domeniului agricol, 

care deține ponderea cea mai mare în potențialul economic și de dezvoltare durabilă a regiunii.  
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Prof. Dan Grigorescu, președintele Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a 

Academiei Române, a subliniat auspiciile favorabile sub care se desfășoară acest proiect: (1) o 

regiune care deține statutul de Geoparc Mondial UNESCO, anume Geoparcul Ţării Hațegului, 

(2) un Centru logistic al Academiei Române, reamenajat în urmă cu 12 ani și (3) o Asociație 

intercomunală a primarilor celor 13 localități din Ţara Hațegului, toate acestea constituind 

premise pozitive pentru realizarea unui model național de dezvoltare durabilă a regiunilor. 
 

Lucrările consfătuirii au avut la baza rezultatelor oferite de 3 studii de cercetare desfășurate 

pe durata mai multor ani de către profesori și specialiști de la Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara: Analiza dezvoltării rurale durabile a 

Românei. Studiu de caz. Economia agroalimentară și rurală nonagricolă a Țării Hațegului-

Retezat, realizat de acad. Păun Ion Otiman, coordonator în proiect al Consorțiului pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală; Analiza stadiului de implementare și a efectelor economice 

ale proiectelor de dezvoltare locală în România. Studiu de caz. GAL Țara Hațegului-Ținutul 

Pădurenilor, autor conf. dr. Cosmin Sălăşan, și Optimizarea sistemului de utilizare 

intercomunală a pășunilor alpine din România. Studiu de caz. Pășunile alpine din Țara 

Hațegului-Retezat, cu privire specială la problemele tehnice, ecologice, juridice și 

cadastrale, autor prof.dr. Ionel Samfira. 
 

Discuțiile purtate în jurul problematicii expuse de cele trei studii au avut drept rezultat un set 

de propuneri ce au fost reținute spre aplicare și soluționare de către acad. Păun Ion Otiman, 

coordonatorul grupului 1 de lucru: Agricultura și dezvoltare rurală. 
 

Alături de acad. Ioan Dumitrache și acad. Păun Ion Otiman, Academia Română a fost 

reprezentată și de acad. Doru Pamfil, președintele Secției de științe agicole și silvice din 

Academia Română, prof. Radu Rey, membru de onoare al Academiei, cu o bogată expriență 

în proiectele dedicate dezvoltării agricole în zonele montane, și prof. Florin Stănică, membru 

corespondent al Academiei, autor a numeroase proiecte legate de dezvoltarea pomiculturii și 

managementul livezilor în România. 
 

Consfătuirea a beneficiat și de aportul științific și experiența managerială a prof.univ. Valeriu 

Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice din București, prof.dr. Nicoleta 

Mateo și prof.univ. Cosmin Alin Popescu, rectorul USAMVB Timișoara.  
 

Din partea autorităților centrale și regionale au participat Dragoș-Costin Telehuz, secretar de 

stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Gheorghe Bogdan Urdea, subprefect de 

Hunedoara, Anamaria Părăian, din partea Centrului regional de dezvoltare montană 

Hunedoara.  
 

La încheierea consfătuirii, acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, a 

punctat necesitatea elaborării unei strategii privind dezvoltarea agriculturii în contextul noii 

revoluții tehnologice, a unor programe de cercetare științifică, a unor programe de formare a 

resurselor umane pentru agricultura viitorului. Nu în ultimul rând, a menționat necesitatea 

existenței unei legislații coerente pentru susținerea activităților în domeniul agriculturii și 

securității alimentare. 

 

Biroul de comunicare al Academiei Române 


