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afaceri sociale (EMPL).  
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Rezumat 

Comunicarea evidențiază gradul ridicat de reziliență a sistemului alimentar al Uniunii 

Europene, identifică neajunsurile și riscurile cu care se confruntă lanțul de aprovizionare al UE 

și prezintă acțiuni în vederea pregătirii pentru situațiile de criză. Comisia Europeană va institui 

un mecanism european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate 

alimentară, în cadrul căruia vor coopera statele membre, țările terțe și organizațiile persoanelor 

interesate. 

 

 

Cuvinte-cheie: securitate alimentară, situații de criză, aprovizionare cu alimente, mecanism 

european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară 
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1. CONTEXT 

 

Îndeplinirea obiectivului de aprovizionare cu alimente și securitate alimentară este prevăzută 

la art. 30 TFUE, însă sunt necesare instrumente solide de implementare. 

La 20 mai 2020, Comisia Europeană a prezentat Strategia „De la fermă la consumator”, 

COM(2020)381, şi Strategia privind biodiversitatea, COM(2020)380, documente considerate 

a fi elemente-cheie ale Pactului ecologic european, deoarece urmăresc asigurarea 

aprovizionării cu alimente și securitate alimentară în perioade de criză, inclusiv o legislație-

cadru privind sistemele alimentare durabile.  

Comisia Europeană a realizat un proces complex de consultare publică. Pe de-o parte, trei 

chestionare1 au fost transmise statelor membre pentru a evalua percepția acestora asupra 

rezilienței sistemelor alimentare ale UE la riscuri, amenințări și vulnerabilități, precum și 

nivelul de pregătire în gestionarea crizelor. Pe de altă parte, Grupul de experți pentru piețe 

agricole din cadrul Comisiei Europene a organizat o serie de întâlniri2 pe tema planului de 

urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri de 

criză. 

La 6 octombrie 2021, Comisia Europeană a adoptat măsuri excepționale de sprijin pentru 

sectorul vitivinicol și pentru sectorul fructelor și legumelor. Acest pachet de măsuri 

completează măsurile de flexibilitate aflate deja în vigoare (este vorba de pachetul de măsuri 

din mai 2020 şi din iulie 2020). 

În 2022, Comisia Europeană alocă 185,9 milioane euro pentru finanțarea activităților de 

promovare a produselor agroalimentare din UE pe plan intern și extern. Programul de lucru 

pentru 2022 se axează pe campanii care sunt în concordanță cu ambițiile Pactului ecologic 

                                                           
1 A se vederea rezultatele consultării SWD(2021)318. 
2 A se vedea anexa II a SWD(2021)317. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:12016E039
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_381_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/consultation-strategy-food-supply-chain-contingency-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_645_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20318_RO_rapport_de_synthese_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20317_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf
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european și care sprijină obiectivele strategiei „De la fermă la consumator”, ale Planului 

european de combatere a cancerului, ale Planului de acțiune pentru dezvoltarea producției 

ecologice sau ale Comunicării privind inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei 

cuștii” (End the Cage Age). Campaniile vor evidenția, de asemenea, standardele ridicate de 

siguranță ale produselor agroalimentare din UE, precum și diversitatea și caracterul tradițional 

al produselor sprijinite de sistemele de calitate ale UE. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

2.1. Obiectivul general 

Obiectivul Planului de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității 

alimentare în vremuri de criză este identificarea măsurilor care pot fi luate la nivelul UE pentru 

rezolvarea deficiențelor și pentru asigurarea unei reacții mai bune în cazul unor crize viitoare.  

 

2.2. Obiectivul secundar 

Prin adoptarea acestui plan de urgență se urmărește evitarea experienței din timpul pandemiei 

de COVID19, când au fost luate ad-hoc măsuri de coordonare la nivelul UE. 

 

2.3. Prezentarea propriu-zisă 

În pofida gradului ridicat de reziliență de care a dat dovadă sistemul alimentar al UE, criza 

provocată de pandemia de COVID-19 a scos în evidență problemele cu care s-a confruntat 

acesta, printre care: 

 lipsa de coordonare între autoritățile publice; 

 absența canalelor de coordonare structurată;  

 necesitatea unei abordări integrate a sistemelor alimentare; 

 necesitatea unei comunicări adecvate. 

De asemenea, au fost scoase la iveală o serie de riscuri cu care se confruntă lanțul de 

aprovizionare al UE, cum ar fi:  

 fenomenele meteorologice legate de schimbările climatice și degradarea mediului, 

penuria de resurse și pierderea biodiversității, precum și problemele legate de sănătatea 

plantelor și a animalelor; 

 pericole legate de sănătatea publică, tehnologie, migrație, schimbări geopolitice, 

accidente industriale și incidentele nucleare; 

 atacurile și deficiențele cibernetice în contextul digitalizării sistemelor alimentare. 

Planul de urgență prevede o concentrare deosebită pe 

etapa de pregătire în gestionarea crizelor și vizează 

întregul sistem alimentar, începând cu factorii de 

producție și încheind cu furnizarea alimentelor către 

consumatori.  

Planul propus prevede instituirea mecanismului european 

de pregătire și răspuns în caz  

de criză în materie de securitate alimentară (EFSCM), 

care se va întemeia pe activitatea unui nou grup de experți 

format din reprezentanți ai statelor membre și pe un set de norme procedurale. De asemenea, 

Decizia Comisiei Europene din 
12 noiembrie 2021 de 
instituire a grupului de experți 
privind mecanismul european 
de pregătire și răspuns în caz 
de criză în materie de 
securitate alimentară (2021/C 
461 I/01) 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_141_RO_ACT2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3297
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1115(01)
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vor avea un rol în EFSCM atât țările terțe ale căror lanțuri de aprovizionare cu alimente sunt 

strâns integrate cu cele din UE, cât și organizațiile părților interesate pentru a contribui la 

îmbunătățirea cooperării și a parteneriatului dintre sectorul public și cel privat.  

Natura tipurilor de acțiuni prevăzute în cadrul EFSCM: 

 Prospectivă, evaluarea și monitorizarea riscurilor  

- evaluarea vulnerabilității lanțului de aprovizionare cu alimente la nivel de sector și 

la nivelul UE prin teste de reziliență a diferitelor lanțuri valorice; 

- efectuarea de către Comisia Europeană a unui studiu care să examineze 

vulnerabilitățile și infrastructurile critice ale lanțului de aprovizionare cu alimente, concluziile 

urmând a fi discutate în cadrul grupului de experți;  

- crearea unor tablouri de bord specifice pentru monitorizarea aprovizionării cu 

alimente și a securității alimentare, în completarea celor existente; 

- îmbunătățirea transparenței piețelor și furnizarea de informații în timp util prin 

digitalizare. 

 Coordonare, cooperare și comunicare 

- realizarea, prin intermediul platformelor digitale, de schimburi de informații și de 

bune practici privind inițiativele naționale și europene; 

- încurajarea statelor membre în a-și dezvolta sau menține propriile planuri de urgență 

la nivel național; 

- coordonarea de către EFSCM a elaborării de recomandări privind posibile măsuri 

de adoptat în cazul unei crize, cu scopul de a contribui la pregătirea de către Comisie a 

inițiativelor de politică.  

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR, ORGANISMELOR ȘI 

AGENȚIILOR UE 

3.1. Parlamentul European 

 20 octombrie 2021 - Rezoluția referitoare la Strategia „De la fermă la consumator” 

pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic  subliniază necesitatea coordonării 

unui răspuns european comun la crizele care afectează 

sistemele alimentare, insistând asupra unei abordări 

preventive. Îndeamnă Comisia Europeană să țină seama 

de aspectele legate de stocurile strategice de alimente la 

fel cum procedează și în cazul stocurilor strategice de 

petrol la nivelul UE.  

 

 3.2. Consiliul Uniunii Europene 

 13 decembrie 2021 - Concluziile privind Planul de urgență pentru garantarea 

aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri de criză subliniază necesitatea 

ca sistemul alimentar european să fie adaptat pentru a face față potențialelor riscuri. Consiliul 

UE sprijină crearea unui mecanism permanent de supraveghere a nivelului de pregătire al 

Europei pentru amenințările la adresa securității alimentare. Reiterează rolul strategic al 

sectoarelor agriculturii, pescuitului, acvaculturii, precum și al sectorului alimentar din UE în 

asigurarea unei aprovizionări suficiente și variate al populației cu alimente sigure, hrănitoare, 

durabile și la prețuri accesibile, în orice moment, inclusiv în vremuri de criză, precum și 

importanța pieței unice în acest sens în asigurarea liberei circulații a bunurilor, a persoanelor, 

a animalelor vii, a serviciilor și a capitalurilor. Recunosc importanța unei comunicări timpurii, 

regulate și transparente cu părțile interesate și cu publicul pentru a evita dezinformarea și 

manipularea informațiilor și pentru a asigura încrederea publicului. 

A se vedea Directiva 
2009/119/CE a Consiliului din 
14 septembrie 2009 privind 
obligația statelor membre de 
a menține un nivel minim de 
rezerve de țiței și/sau de 
produse petroliere. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14741-2021-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0119
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 19 octombrie 2020 - Concluziile privind Strategia ,,De la fermă la consumator” susțin 

faptul că alimentele europene reprezintă deja un standard mondial în ceea ce privește produse 

alimentare sigure, din abundență, nutritive și de înaltă calitate, și că acest lucru este rezultatul 

modului în care au fost elaborate politicile UE și al eforturilor depuse de fermieri, pescari și 

producătorii din domeniul acvaculturii pe parcursul multor ani. Susțin că este necesar un 

răspuns european comun la crizele care afectează sistemele alimentare, pentru a atenua 

impactul socioeconomic al acestora în UE, pentru a asigura securitatea alimentară, nutriția și 

siguranța alimentară, precum și pentru a proteja sănătatea publică.  

 

3.3. Comitetul Economic și Social European 

 20 octombrie 2021 - Avizul din proprie inițiativă privind „Autonomia strategică, 

securitatea alimentară și durabilitatea” propune o definiție a autonomiei strategice deschise 

aplicate sistemelor alimentare bazată pe producția de alimente, forța de muncă și comerțul 

echitabil, având ca obiectiv general garantarea securității alimentare și a sustenabilității pentru 

toți cetățenii UE prin lanțuri de aprovizionare cu alimente echitabile, sănătoase, sustenabile și 

reziliente. Consideră că sistemele alimentare din UE ar trebui să fie mai diversificate; forța de 

muncă din sectorul agricol ar trebui consolidată prin atragerea tinerilor și garantarea unor 

condiții de muncă și remunerare decente și că politicile comerciale ar trebui aliniate cu normele 

UE în materie de sustenabilitate alimentară și competitivitate.. Apreciază faptul că Planul de 

urgență ar contribui la sporirea conștientizării riscurilor și ar include identificarea, evaluarea, 

cartografierea și monitorizarea principalelor riscuri. Acestea s-ar realiza prin supunerea la teste 

de rezistență a sistemelor critice, atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, generând 

introducerea unor măsuri care ar conduce la rezolvarea problemelor întâlnite. 

 

3.4. Comitetul European al Regiunilor 

 7 mai 2021 - Avizul privind „Experiențe și învățăminte desprinse de regiuni și orașe în 

timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19” solicită ca autoritățile locale și regionale 

să fie implicate în crearea mecanismului de răspuns la situațiile de criză alimentară propus în 

cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”. De asemenea, se recomandă să se realizeze 

investiții în consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare agroalimentare, atât la nivel 

local, cât și la nivel mondial, punând accentul pe producția durabilă, pe lanțurile circulare și, 

eventual, pe menținerea valorii locale. 

 10 decembrie 2020 - Avizul din proprie inițiativă privind strategia „De la fermă la 

consumator” subliniază nevoia de coerență între sectoarele legate de produsele alimentare, cum 

ar fi agricultura, creșterea animalelor, silvicultura, pescuitul, afacerile maritime și politicile de 

mediu, politicile privind energia și sănătatea, protecția consumatorilor, producția, ocuparea 

forței de muncă, dezvoltarea rurală și politicile forestiere. Recomanda o mai bună recunoaștere 

și integrare a contribuției comunităților locale și a comunităților rurale. Subliniază necesitatea 

ca sistemul alimentar al UE să devină mai durabil și mai rezilient, capabil să funcționeze în 

orice circumstanțe și să ofere cetățenilor o cantitate suficientă de alimente sănătoase, adecvate 

și la prețuri accesibile.  

 

3.5. Curtea de Conturi Europeană 

 Raportul special nr. 02/2019: „Pericolele chimice din hrana noastră: politica UE în 

materie de siguranță alimentară ne protejează, dar se confruntă cu provocări” a constatat că 

modelul de siguranță alimentară al UE este în prezent sub presiune și se confruntă cu anumite 

provocări. Curtea a adresat Comisiei o serie de recomandări cu privire la modul în care pot fi 

abordate aceste provocări și la posibilitățile de îmbunătățire a funcționării modelului de 

siguranță alimentară. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/ro/pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategic-autonomy-and-food-security-and-sustainability-own-initiative-opinion
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04155-00-00-ac-tra-ro.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-00594-00-01-ac-tra-ro.docx/content
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_RO.pdf
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4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 În acest domeniu a fost adoptată Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a 

hranei pentru animale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 959 din 29 decembrie 

2006. Legea reprezintă baza pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice 

şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele, ţinând cont de diversitatea 

surselor de alimente, asigurând funcţionarea eficientă a pieţei naţionale. 

 Prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 (privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor) a fost înființată Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor care are rol de reglementare în domeniul sanitar-

veterinar şi pentru siguranţa alimentelor și de coordonator al activităţilor - de la producerea 

materiilor prime până la consumator. Autoritatea este instituţia de legătură cu Autoritatea 

Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi acţionează pe bază de autonomie structurală, 

funcţională şi decizională. 

 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României (Obiectivul 2: Foamete zero 

– Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 

unei agriculturi sustenabile)  

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României are ca obiectiv consolidarea 

capacității de reziliență în perioadele de criză pandemică și alimentară. (Capitolul I - 

Contribuția la consolidarea rezilienței economice și sociale- pag 20; Capitolul IV- 

12.Reziliență în situații de criză- pag 204-215) 

 România beneficiază de un plan de contingență (intervenție) în ceea ce privește 

managementul crizelor privind produsele alimentare, elaborat de Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).  

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030 – se subliniază efectele negative ale schimbărilor climatice asupra sistemelor 

agricole mondiale și sunt stabilite obiective  în ceea ce privește securitatea alimentară, 

gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030 (proiect) – se subliniază efectele negative ale schimbărilor climatice asupra 

sistemelor agricole mondiale și sunt stabilite obiective  în ceea ce privește securitatea 

alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. 

 Întrebări și interpelări adresate Guvernului de membri ai Camerei Deputaților: 

 36B, Există oare o strategie a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de 

intervenție pentru redresarea sectoarelor importante din agricultură și industria alimentară 

pentru 2021?, 23 februarie 2021; 

 52B, Agricultura României în anul 2021 traversează o perioadă dificilă, generată de 

pandemia COVID-19 și seceta pedologică extremă din anul 2020, 23 februarie 2021; 

 1323A, Semnalele unei crize alimentare, 4 mai 2021. 

 

5. Alte surse utile 

 Strategia 2027: Știință, Siguranță alimentară, Sustenabilitate a Autorității Europene 

pentru Siguranța Alimentară, iulie 2021; 

 Preliminary impacts of the COVID-19 pandemic on European agriculture: a sector-

based analysis of food systems and market resilience, studiu elaborat pentru Parlamentul 

European, mai 2021; 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/587f2474d66bdf5f222009242d23f292.pdf
http://www.ansvsa.ro/download/man.oper_.crize_.alimentare/Planul-de-contingenta-interventie-Managementul-crizelor-privind-produsele-alimentare.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61692&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61708&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62790&idl=1
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate-pubs/efsa-strategy-2027-science-safe-food-sustainability
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690864/IPOL_STU(2021)690864_EN.pdf
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 Climate change and its impact on food and nutrition security, notă elaborată pentru 

Parlamentul European, noiembrie 2020; 

 European Union food system, notă elaborată pentru Parlamentul European, septembrie 

2020; 

 Fișă de informare a DUE referitoare la Strategia „De la fermă la consumator”; 

 Raport special al Institutului de cercetare a calității vieții, Academia Română, „Stare de 

urgență pentru consumul populației- recurs la reflecție asupra trebuințelor esențiale”, mai 2020;  

 Informare a Centrului român de politici europene „Cum asigurăm securitatea alimentară 

a României pe timp de pandemie?” (aprilie 2020). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658209/IPOL_BRI(2020)658209_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652058/EPRS_BRI(2020)652058_EN.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2973.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/resource-829423-2020-raport-social-stare-de-urgenta-pentru-consumul-populatiei-m.pdf
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2020/04/CRPE_Policy-Brief-44.pdf

