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REZUMATUL PROIECTULUI
Scopul și obiectivele proiectului : Proiectul FoodPLand își propune să identifice unde apar principalele probleme în
raport cu transformările în utilizarea terenurilor și magnitudinea acestora la nivelul zonelor urbane, și să traseze o serie de
recomandări pentru politicile existente în domeniul securității alimentare.
Metode de cercetare aplicate: colectarea datelor în teren utilizând fișe de observații și chestionare alegerea documentelor
de politica analizate utilizând theoretical sampling, analiza de conținut și text mining a documentelor de politică, analiza
spațială a dinamicii utilizării și acoperirii terenurilor, dezvoltarea de scenarii utilizând Ordinary Least Squares.
Rezultatele principale ale proiectului
O1. Integrarea preocupărilor privind securitatea alimentară în documentele de planificare.

➔ Politicile de planificare la nivel local și județean abordează superficial problemele privind asigurarea securității
alimentare. Orașele mici sau cele din zonele cu profund caracter agrar sunt singurele care au propuse măsuri de
susținere a producătorilor agricoli locali și de încurajare a lanțurilor alimentare scurte. Politicile de planificare la
nivel județean, deși ar trebui să joace un rol definitoriu în gestionarea teritoriului, se axează pe aspecte descriptive
(de ex., tipurile de culturi existente și modul de utilizare a terenurilor) și prea puțin de gestionarea amenințărilor
la adresa securității alimentare (de ex., degradarea terenurilor, schimbările climatice).
➔ Politica agricolă a României este mai apropiată de filosofia conceptului de suveranitate alimentară (abordând
aspectele sociale și culturale ale activităților agricole), comparativ cu politica UE care abordează lucrurile din
perspectiva securității alimentare.
➔ Asigurarea rezilienței agriculturii românești nu se poate realiza prin implementarea singulară a PAC și fără
trasarea unor obiective de politică națională care să vizeze în mod direct susținerea fermelor mici și a lanțurilor
alimentare scurte.
O2. Transformările în utilizarea terenurilor agricole induse de urbanizare și relocarea producției agricole.
➔ În perioada 1992-2015 România a pierdut 486262 ha de teren agricol ca urmare a extinderii spațiilor construite.
➔ Securitatea alimentară în România poate fi asigurată pe termen scurt din producția internă, în condiții de limitare
a pierderilor cauzate de aruncarea alimentelor pentru menținerea prețurilor și risipă alimentară.
➔ România și-a relocat producțiile de culturi vegetale (în special legume) în principal în Ungaria, Bulgaria, Olanda și
Italia; țările care și-au relocat producția în România sunt în principal Olanda, Spania, Italia și Belgia.
➔ România contribuie mult mai puțin la transformările în utilizarea terenurilor din alte state comparativ cu
transformările suferite ca urmare a influenței externe, fapt ce indică o ușoară dependență de importuri.
O3. Evaluarea potențialului actual și viitor al orașelor din România de producere a hranei.
➔ Pe fondul percepției de către autoritățile locale a expansiunii spațiilor construite ca fiind un factor de creștere
economică, instrumentele de planificare urbană nu sunt utilizate cu scopul de a minimiza pierderea de teren
agricol.
➔ Prin recultivarea terenurilor abandonate aflate în zona peri-urbană, se poate înregistra o creștere a producției
agricole care să asigure hrana pe parcursul unui an întreg pentru 5.4 persoane/hectar (scenariul business-as
usual) până la 6.5 persoane/hectar (scenariul tehnologii avansate).
➔ Prin recultivarea terenurilor agricole abandonate din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov, s-ar putea asigura
necesarul caloric anual obținut din legume, cereale, produse animale și uleiuri pentru 13,000 persoane/an până
la 60,000 persoane/an.
Impactul cercetării: Proiectul este prima cercetare care se axează pe securitatea alimentară a zonelor urbane din România.
Activitățile de cercetare și diseminare a rezultatelor au dus la creșterea vizibilității directorului de proiect. Parte a
activităților proiectului au fost susținute de către Direcția Generală Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar rezultatele au fost comunicate direcției pentru a servi în trasarea
viitoarelor politici bazate pe evidență. Implicarea activă a studenților în activități de cercetare în cadru proiectului a avut
un impact pozitiv direct asupra parcursului lor profesional.
Recomandare citare raport: Grădinaru S. R., Iojă C. I., (2022) Integrarea preocupărilor privind furnizarea hranei în
politicile urbane în contextul schimbărilor în utilizarea terenurilor și delocalizării producției alimentare, Raport final al
proiectului PN-III-P1-1.1-PD-2019-0588. Centru de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de Impact, Universitatea
din București.
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DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ
Introducere
Populația globală este în continuă creștere, fiind estimat că va ajunge în 2050 la 9,7 miliarde de
persoane ce vor trebui să fie hrănite (Adam, 2021). Această tendință are loc în contextul încălzirii
globale, a unei capacități fizice limitate a planetei de a produce hrană (EEA, 2006), și, în Europa, a
unor constrângeri economice date de criza cauzată de invazia Ucrainei. Totodată, asigurarea
securității alimentare este afectată de scăderea disponibilității terenurilor fertile ca urmare a
expansiunii zonelor construite și a terenurilor destinate producerii de energie sau materii prime
pentru energie, de degradarea solului și a biodiversității, dar și de fenomenele meteorologice
extreme. Astfel, este necesară implementarea unei agriculturi sustenabile,
reabilitarea terenurilor degradate, întărirea lanțurilor de aprovizionare și
reducerea risipei alimentare. La nivel european preocupările privind
securitatea alimentară s-au concretizat într-o serie de politici și ținte, dintre
care cea mai importantă este Strategia de la Fermă la Furculiță. Strategia
menționează că asigurarea securității alimentare înseamnă că fiecărei persoane
îi este garantat accesul la produse alimentare suficiente, nutritive și durabile,
ce țin cont de standardele de calitate și siguranță, sănătatea plantelor și sănătatea și bunăstarea
animalelor, dar care țin cont și de nevoile și preferințele alimentare ale acestora. Apare astfel un nou
concept, acela de securitate alimentară și de nutriție, atunci când sistemul alimentar este unul
sustenabil, ce respectă standardele de mediu, economice și sociale.
Securitatea alimentară a fost integrată de către Organizația Națiunilor Unite (ONU)
în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă sub forma Obiectivului de
dezvoltare durabilă numărul 2, Foamete zero: Eradicarea foamei, asigurarea
securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi
sustenabile. În cadrul acestui obiectiv s-au stabilit ținte clare privind accesul la
hrană a grupurilor dezavantajate economic, asigurarea productivității și a
rentabilității micilor producători.
Conceptul de securitatea alimentară este utilizat în literatura științifică și în documentele de politică
pentru a îngloba preocupările privind asigurarea hranei. Trebuie avut în vedere faptul că una dintre
primele definiții date conceptului avea o înțelegere foarte limitată, fiind axat strict pe aspecte legate
de producție. Inițial conceptul a fost utilizat pentru a face referire strict la aprovizionare și creșterea
producției alimentare, mai ales în statele sub-dezvoltate. Cu toate acestea, perioada anilor 2000 a
înregistrat un șoc în ceea ce privește piețele internaționale de produse agricole, având drept
consecințe creșterea prețurilor și a volatilității acestora. Aceasta a fost o perioada când instituțiile
create pentru a sprijini lupta cu foametea la nivel global (de exemplu FAO) au devenit aproape
irelevante în luarea deciziilor. Astfel, conceptul de securitate alimentară a fost extins pentru a depăși
irelevanța acestuia ca și concept cu rol de ghidare al priorităților internaționale de producție și
securitate. Conceptul de securitate alimentară a trecut de la a fi doar despre producerea și
distribuirea alimentelor, la un întreg nexus de preocupări legate de nutriție, control social și sănătate
publică. În prezent, printre cele mai utilizate definiții ale securității alimentare este cea oferită de
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) la World Food Summit din 1996:
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Securitatea alimentară există atunci când toți oamenii, în același timp, au acces la o cantitate de hrană
suficientă, sigură și nutritivă, ce le satisface nevoile alimentare și preferințele pentru a duce o viață
activă și sănătoasă.

Această definiție face trimitere la patru dimensiuni ale securității alimentare, respectiv:
➔ disponibilitatea hranei - se asigură atunci când există suficientă hrană cu o calitate adecvată
consumului.
➔ accesul la hrană - presupune ca persoanele să aibă suficiente resurse pentru a-și procura
hrana necesară unei diete sănătoase.
➔ utilizarea hranei - se realizează printr-o dietă adecvată și sănătoasă, care determină o stare
de bine ce acoperă și nevoile psihologice ale persoanelor.
➔ stabilitatea - se referă atât la accesul, cât și la disponibilitate, hranei în orice moment; nicio
persoană n-ar trebui să piardă accesul la hrană ca urmare a unor șocuri (e.g., economice,
climatice).
Lărgirea definiției a fost un rezultat direct al Via Campesina de a introduce la Summit-ul Mondial al
Alimentației din 1996 ideea de suveranitate alimentară, un termen care a fost conceput ca o
contracarare a noțiunilor predominante de securitate alimentară. Interesul pentru luarea în
considerare a suveranității alimentare este legat de importanța pe care aceasta a câștigat-o la nivel
internațional în lupta pentru recunoașterea drepturilor de a alege al țăranilor, popoarelor indigene,
celor care nu dețin pământ, și femeilor și bărbaților. Factorii de decizie politică au realizat că pentru
acest lucru nu este suficientă trasarea politicilor a căror unic obiectiv este securitatea alimentară,
fără a lua în considerare aspectele sociale și culturale.
Suveranitatea alimentară este
dreptul fiecărei națiuni de a-și menține și dezvolta propria capacitate de a-și produce alimentele de
bază, respectând diversitatea culturală și productivă (Via Campesina 1996).
dreptul popoarelor de a-și defini propria hrană și agricultura; să protejeze și să reglementeze
producția și comerțul agricol intern în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă; de a
determina măsura în care doresc să fie auto-dependenți; de a restricționa dumpingul produselor pe
piețele lor; de a oferi comunităților locale bazate pe pescuit prioritatea în gestionarea utilizării și a
drepturilor asupra resurselor acvatice. Suveranitatea alimentară nu neagă comerțul, ci mai degrabă
promovează formularea de politici și practici comerciale care să servească drepturile popoarelor la
o producție sigură, sănătoasă și durabilă din punct de vedere ecologic (Peoples Food Sovereignty
Network 2002).

Până în acest moment, securitatea alimentară a zonelor rurale sărace și defavorizate a reprezentat
un motiv de îngrijorare pentru factorii de decizie la nivel internațional. Mai mult de jumătate din
populația globală trăiește în orașe sau în apropierea lor (UNFPA, 2007) și astfel, organizațiile
internaționale și oamenii de știință au ajuns la concluzia că securitatea alimentară va fi o problemă a
orașelor din țările în curs de dezvoltare, dar și în cele dezvoltate. Problema securității alimentare la
nivel urban nu este însă foarte studiată la nivelul literaturii internaționale, zonele urbane fiind
considerate sigure prin prisma nivelului de trai mai ridicat, însă există o preocupare tot mai mare în
această direcție. Filippini, Mazzocchi și Corsi (2019) descriu populația urbană ca o mare
consumatoare de hrană, dar care, spre deosebire de populația rurală, nu își produce hrana la
nivel local și astfel devine dependentă de alte zone. Astfel, creșterea continuă a populației
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urbane va duce la fragilizarea securității alimentare la nivel urban, însă problema va continua
să fie ignorată în fața altor probleme de natură socială sau economică.
Potențialul României de producere a hranei este mare. Contribuția activităților agricole la
produsul intern brut a fost de aproximativ 4% în anul 2020, valoare aflată în scădere față de anii
anteriori. Agricultura este un pilon important, mai ales în dezvoltarea la nivel local. Cu toate acestea,
acest potențial nu este valorificat suficient și eficient, România înregistrând producții mult mai
mici față de alte state din UE mai avansate tehnologic. În analiza sau elaborarea oricărei politici
privind securitatea alimentară, trebuie avut în vedere că agricultura din România are o serie de
particularități, bazându-se pe ferme de familie și o îmbinare a practicilor agricole tradiționale cu
elemente de cultură locală. În cadrul UE, România este țara cu cel mai mare număr de ferme
foarte mici din UE înregistrând în anul 2016 aproximativ 3.4 milioane de ferme. Însă, țara are și cel
mai mare număr de ferme de subzistentă, cu 2.9 milioane de ferme în care alimentele produsele
sunt consumate în proporție mai mare de 50% în cadrul fermei1. Cu toate că accesul la hrană este
asigurat, iar calitatea și securitatea hrănii sunt ridicate, România înregistrează un scor relativ scăzut
al indexului securității alimentare din perspectiva resurselor și a rezilienței acestora2.
Indexul securității alimentare – România (2021)
Access la hrana
81.8

Disponibilitate
66.6

Calitate și siguranță
85.4

Resurse și reziliență
52.6

Scor general
72.4

Agricultura în România este puternic legată de existența fermelor de familie, a practicile agricole
tradiționale și de încorporarea unor elemente culturale în cadrul acestora. Pentru a surprinde aceste
aspecte socio-culturale, termenul de securitate alimentară devine insuficient în studierea tuturor
aspectelor ce țin de asigurarea hranei. Așadar, analiza politicilor care influențează agricultura din
România nu se poate realiza fără a avea o înțelegere complexă a conceptului de securitate alimentară
în antiteză cu filosofia promovată prin suveranitate alimentară.
Orașele din România și-au crescut dependența de zonele producătoare din afara țării în cazul
unor produse alimentare. Această situație este rezultatul acțiunii sinergice a (a) abandonului
suprafețelor agricole în zonele peri-urbane cu efect direct asupra lanțurilor alimentare scurte, (b)
scăderii rentabilității activităților agricole, (c) sprijinului redus din partea statului oferit fermierilor,
mai ales a celor cu ferme mici, (d) importului de produse alimentare ieftine3 și (e) competiției dintre
piețe (unde producătorii agricoli autohtoni își comercializează produsele) și hiper- /super-marketuri
(unde aportul produselor de import este mare).
Cadrul instituțional privind risipa de alimente este unul slab. Deși în anul 2016 a fost aprobată
Legea privind diminuarea risipei alimentare4, legea prevede ca operatorii economici din sectorul
agroalimentar să participe voluntar la inițiativele autorităților publice. Cu toate acestea, nu există
nicio astfel de inițiativă, iar cadrul legislativ promovează în principal acțiuni voluntare, inclusiv

1

Eurostat (2016) Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions.

United Nations Convention to Combat Desertification - Global Food Security Index.
49% dintre români consideră că produsele de import, inclusiv cele alimentare, sunt mai ieftine, conform Raportului
Preferința pentru branduri românești, Research Report, MKOR, 2018.
2

3

4

Legea nr. 2017 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare.

6

INTEGRATING FOOD PROVISION IN URBAN POLICIES IN THE CONTEXT OF LAND USE
TRANSFORMATION AND DISPLACEMENT
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0588
pentru operatorii economici din domeniul agroalimentar. Totodată, nu există în spațiul public o
discuție reală privind diminuarea risipei alimentare. În acest moment nu există studii care să
evalueze amplitudinea risipei alimentare în România, astfel că autoritățile nu au o privire de
ansamblu asupra situației.
Ipoteza centrală a proiectului FoodPLand este că (1)
autoritățile publice sunt mandatate să propună și să
implementeze politici care să integreze securitatea
alimentară pe agenda urbană. Pentru selectarea celor mai
bune strategii de integrare, este necesară o bună înțelegere
atât a (2) a transformărilor locale de utilizare a terenurilor,
cât și (3) a amplitudinii deplasării utilizării terenului. Astfel
de evaluări ar permite (4) determinarea capacității de
aprovizionare cu alimente a regiunilor urbane, constatări
care servesc la conceperea strategiilor de planificare urbană
adaptate. Aceste patru dimensiuni interconectate stau la
baza obiectivelor specifice ale proiectului:
O1. Evaluarea integrării securității alimentare în politicile urbane la nivel european și național;
O2. Evaluarea transformărilor directe și indirecte ale terenurilor induse de expansiunea urbană
în România;
O3. Evaluarea amplitudini delocalizării producției alimentare în România.
În cele ce urmează, raportul detaliază modul în care au fost îndeplinite cele trei obiective.
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Obiectiv 1. Integrarea preocupărilor privind hrana în documentele de
planificare la nivel național și European
Politicile publice includ legi, strategii, planuri sau programe. Ele sunt dezvoltate de factorii de decizie
politică și pot fi influențate de diferiți actori (cetățeni, fermieri sau lobbyiști ca multinaționale,
asociații de fermieri etc.). Politicile publice sunt intervenții ale unei autorități investite cu putere
publică și legitimitatea guvernamentală pe o anumită zonă a societății sau a teritoriului. Printre altele,
ele impun modul de acționare și dirijare a deciziilor, inclusiv în ceea ce privește securitatea
alimentară. În cadrul acestui obiectiv, s-a realizat o analiză a situației actuale privind integrarea
preocupărilor privind hrana în documentele de planificare adoptate în România și la nivel european.
Analiza a fost împărțită în patru activități ce acoperă etapele de cercetare de la alegerea eșantionului
de politici ce vor fi analizate, la realizarea analizei propriu-zise.

Activitatea 1.1. Selectarea documentelor de planificare relevante în analiza securității
alimentare
O primă etapă în procesul de planificare și selecție a documentelor de politică a fost stabilirea
domeniilor de planificare relevante pentru securitatea alimentară. Utilizând observațiile realizate de
către Barthel and Isendahl (2013), Coles and Costa (2018), Seto and Ramankutty (2016) și Grădinaru,
Iojă, Vânău, and Onose (2020), precum și publicațiile (EEA, 2019); EEA (2022), ne-am concentrat pe
următoarele domenii: agricultură și dezvoltare rurală, schimbări climatice, managementul riscurilor
naturale, dezvoltare socio-economică, durabilitate, planificare teritorială, biodiversitate.
Documentele au fost organizate în funcție de următoarele nivele de planificare: european: au fost
incluse strategii în domeniul agriculturii sau care includ obiective ce au impact direct asupra
agriculturii, cum ar fi Strategia Farm to Fork, Strategia pentru biodiversitate 2030 și Legea europeană
privind clima; național: strategii și programe la nivel național în România ce au legătură directă cu
securitatea alimentară. Printre exemple se numără Strategia națională pentru dezvoltare durabilă și
Strategia privind schimbările climatice și dezvoltarea economică bazată pe emisii scăzute de carbon;
județean: incluzând aici strategii de dezvoltare durabilă, planuri de dezvoltare, planuri de amenajare
a teritoriului, planuri de gestionare a riscurilor și de prevenire a dezastrelor, strategii de dezvoltare
economică sau de dezvoltare a teritoriului; local: strategii de dezvoltare durabilă, strategii de
dezvoltare economică, planuri de dezvoltare integrată, planuri de acțiune pentru climă și energie.
Colectarea datelor s-a realizat prin descărcarea documentelor de pe site-urile ministerelor
agriculturii și mediului, ale consiliilor județene, municipiilor și EUR-Lex (site-ul ce include legislația
UE). În total, am descărcat aproximativ 500 de documente. A fost dezvoltat un sistem de codare
pentru a ține evidența tuturor documentelor descărcate. Toate datele au fost înregistrate în fișiere
Excel împreună cu informații despre data de descărcare și linkul de acces.

Activitatea 1.2. Pre-procesarea documentelor de planificare
Au fost efectuați o serie de pași pentru pregătirea documentelor pentru analiză. În primul rând, toate
documentele au fost convertite în format pdf și toate paginile scanate care ar fi împiedicat căutarea
rapidă în cadrul lor (de exemplu, deciziile de aprobare) au fost eliminate. Documentele care au fost
descărcate sub forma mai multor fișiere au fost îmbinate într-un singur document (cu cod unic)
pentru facilita analiza. După acești pași, s-a creat o baza de date finală ce conține 476 de documente.
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Activitatea 1.3. Extragerea sistematica a informațiilor din documentele de planificare
Accesul la hrană este profund influențat de alegerile politice. Examinarea relațiilor economice și
politice la diferite scări a arătat măsura în care foametea este construită și modul în care relațiile și
politicile economice și comerciale, precum și procesele politice și relațiile de putere, pot exacerba
penuria alimentară și pot duce la o slăbire a răspunsurilor guvernamentale și instituționale. Scopul
analizei realizate în cadrul acestei activități a fost acela de a scoate în evidență măsura în care
documentele de politică/planificare (a) se preocupă de problema securității alimentare și (b) care
este perspectiva adoptată în asigurarea acesteia. Având în vedere cantitățile mari de informații din
cele aproximativ 500 de documente de politică, metodele tradiționale de analiză a conținutului
documentelor sunt prea consumatoare de timp și resurse pentru a fi aplicate fiecărui document în
parte. Astfel, s-a optat pentru combinarea text mining cu analiza de conținut. Etapa 1 - text mining:
Text mining este procesul de structurare a unor cantități mari de text prin detectarea tiparelor în
utilizarea anumitor cuvinte și prin identificarea modului în care acestea se grupează în subiecte. Text
mining a fost efectuată pe o serie de cuvinte cheie reprezentând utilizările terenurilor agricole,
tipurile de culturi, amenințările de mediu la adresa sectorului agricol, precum și aspectele sociale și
economice ale agriculturii (Cooper, Brown, Niles, & ElQadi, 2020). Aceasta analiză a scos în evidență
ce politici abordează în mod sistematic problematica securității alimentare și măsura în care ele se
preocupă de anumite aspecte ale acesteia. Etapa 2 – analiza de conținut: Analiza de conținut este o
metodă utilizată în științele sociale pentru a extrage în mod sistematic informații din documentele de
interes (Hsieh & Shannon, 2005). Comparativ cu text mining, analiza de conținut permite analiza
cuvintelor în context, permițând astfel surprinderea unor nuanțe în politicile analizate. Analiza de
conținut a fost aplicată pe un eșantion mai mic de documente la fiecare nivel de planificare.
Principalele rezultate reieșite din analiza documentelor sunt descrise sintetic în cele ce
urmează:
Nivel județean:
➔ Preocuparea crescută pentru aspectele descriptive ale securității alimentare, cum ar fi
tipurile de culturi și utilizările terenurilor.
➔ Puține preocupări pentru amenințările la adresa securității alimentare (de exemplu,
degradarea terenurilor sau schimbările climatice) și aspectele economice (de exemplu,
scăderea numărului de angajați în domeniul agricol).
➔ Aspectele securității alimentare sunt discutate în principal în strategiile de dezvoltare
durabilă.
Nivel local:
➔ Strategiile de dezvoltare durabilă abordează agricultura preponderent din perspectiva
funcționalității teritoriului, producerea energiei electrice pe bază de biomasă rezultată din
activități agricole.
➔ Există foarte puține preocupări pentru asigurarea securității alimentare la nivel urban.
➔ Acolo unde există, acestea se axează pe dezvoltarea de micro-piețe alimentare în zonele
rezidențiale unde producătorii agricoli din zona peri-urbană să își poată comercializa
producția, promovarea potențialului agricol local și a produselor agricole locale, organizarea
de târguri cu produse agricole locale, modernizarea piețelor de produse agricole.
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Activitatea 1.4. Clasificarea abordărilor în planificarea securității hranei
În cadrul acestei activități s-a dezvoltat un cadru de analiză al politicilor care a fost aplicat apoi asupra
nivelelor european și național, unde au fost analizate cinci documente de politică ale UE (The Future
of Food and Farming 2017; Green Deal 2019; Farm to Fork Strategy 2020; UE biodiversity strategy
horizon 2030 aprobată în 2020; A new European Union Forest Strategy 2021) și cinci documente de
politică ale României (Strategia de dezvoltare rurală 2014-2020 aprobată în 2014; Strategia de
dezvoltare a sectorului agro-alimentar 2015; Strategia de dezvoltare durabilă a României 2018; 9
obiective pentru viitorul PAC; Programul de dezvoltare rurală 2014-2020 aprobat în 2020).
Cadrul de analiză al politicilor a fost dezvoltat plecând de la punctele de convergență și opoziție între
două concept esențiale în analiza sectorului agricol – securitate alimentară și suveranitate alimentară
– și a modului în care politicile sunt trasate pentru a răspunde diferitelor grupuri ale societății. Cadrul
conține opt dimensiuni de analiză ce vizează diferite aspecte ce fac obiectul politicilor privind
agricultura (Tabel 1).
Tabel 1. Cadrul de analiză al politicilor dezvoltat în cadrul proiectului

Dimensiune de analiză

CONCEPT
Suveranitate alimentară
(Food sovereignty)

Securitate alimentară
(Food security)

1.

Cine sunt actorii
principali?

Organizația internațională a țăranilor (mai importantă Via
Campesina), Populațiile indigene, Societatea civilă, ONGurile

Organizații internaționale (ONU, Banca Mondială,
Organizația pentru Alimentație și Agricultură, Fondul
Monetar Internațional), Guvernele, Agro-business

2.

Care este subiectul
principal al
politicii?

Alegeri alimentare; mijloacele de trai ale comunităților
locale; aspecte sociale și culturale; Dezvoltare rurală și
urbană

Producția agricolă, dezvoltarea rurală

3.

Care sunt cauzele
foametei?

Sărăcia economică și inegalitatea în accesul și distribuirea
alimentelor, Nu există posibilitatea ca populația sau
fermierii să aleagă ce să producă și să mănânce

Productivitate agricolă scăzută

4.

La ce nivel se poartă
discuțiile?

Național, regional și local

Global, național

5.

Care este
perspectiva în
cadrul politicilor?

Termenul de suveranitatea alimentară este folosit într-o
mică măsură; termenul de securitate alimentară este folosit
încorporând însă și aspecte sociale și culturale

Termenul de securitate alimentară este folosit în
general

6.

Care sunt
obiectivele?

Restructurarea sistemului alimentar; acces fizic și economic
la alimente;
Garantarea fiecărei națiuni ca va putea să-și mențină și să-și
dezvolte propria capacitate de a-și produce alimentele de
bază, respectând diversitatea culturală și de producție;
Mâncare sănătoasă, adecvată din punct de vedere cultural și
durabilă din punct de vedere ecologic pentru toți;

Stabilizarea prețurilor internaționale; Mâncare
suficientă (cantitate și calitate); Acces fizic la alimente;
Nu include neapărat o discuție privind echitatea în
accesul la terenuri și alte resurse (de exemplu, apă,
tehnologie); Axare pe peisajul rural și pe consumul
alimentar; Discursuri despre dezvoltare neoliberală
abordate în Africa, Asia, America Latină

7.

Cum sunt percepute
organismele
modificate genetic?

Ca fiind o amenințare; în general combaterea formelor
intensive de producție

Percepute ca o unealtă în combaterea foametei

8.

Ce rol joacă
guvernele?

„Respectarea, protejarea și asigurarea dreptului la o hrană
adecvată, disponibilă, accesibilă, acceptabilă cultural și
hrănitoare.” (Comitetul Internațional de Planificare, 2009);
„Promovarea producției durabile, bazată pe fermele de
familie, mai degrabă decât producția condusă de industrie,
cu inputuri mari și orientată spre export”; Să fie
„responsabile de promovarea politicilor de piață” și „criterii
de siguranță și calitate a alimentelor” (Via Campesina, 2001)

Stabilizarea prețurilor internaționale

Argumentele principale care stau la baza acestei abordări sunt (i) critica tendințelor neo-liberale în
trasarea unor politici ale Uniunii Europene și (ii) pretabilitatea conceptului de suveranitate
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alimentară la analiza caracteristicilor agriculturii românești. În special al doilea argument merită
detaliat. România, ca toate statele membre, primește sprijin în cadrul PAC, însă sprijinul mediu este
mai mic decât în UE15, iar cea mai mare parte a ajutorului este direcționat agriculturii intensive
practicată pe ferme mari. Așadar, deși cele mai numeroase, fermele mici, unde adesea există practici
agricole sustenabile cu o puternică componentă culturală, sunt sprijinite prea puțin de către politicile
existente. Cele două concepte – securitate alimentară și suveranitate alimentară – au semnificații și
aplicații diferite în funcție de guverne, continente, contexte istorice, culturale, economice și sociale.
Ele sunt, de asemenea, în conflict din cauza diferențelor lor ideologice și a intereselor și motivațiilor
diferite din spatele uzitării lor. În același timp, converg în anumite puncte, se opun în altele și sunt
complementare. Potrivit Jarosz (2014), unul luptă împotriva sistemului globalizat, a pieței libere și
reprezintă lupta pentru dreptul de a alege hrana, în timp ce celălalt încurajează practici ale căror
principii sunt înrădăcinate în sistemul neoliberal. Cu toate acestea, ambele urmăresc să pună capăt
foametei în lume și pretind că abordează problemele alimentare.
Rezultatele analizei comparative la nivelul României și cel al Uniunii Europene privind
politicile de securitate alimentară:
➔ Dimensiunea 1: La ambele nivele, actorii principali implicați în dezvoltarea și
implementarea politicilor sunt cei instituționali. Se discută foarte puțin despre parteneriatele
public privat, și nu există informații specifice cu privire la participarea locuitorilor în
dezvoltarea politicilor.
➔ Dimensiunea 2: Principalele subiecte abordare în conexiune cu sectorul agricol sunt
competitivitatea economică (Ro, UE), consum (Ro, UE), economie circulară (UE), exporturi
(Ro) și bio-economie (Ro, UE).
➔ Dimensiunea 3: Cauzele foametei și importanța lor diferă conform documentelor de politică
europeană și românească. La nivel european se discută în principal despre schimbările
climatice, dezastrele naturale, pierderea biodiversității, pe când la nivelul României se pun
probleme legate de creșterea prețurilor alimentelor, imperfecțiunile piețelor internaționale,
volatilitatea prețurilor sau a vulnerabilitatea socio-economică. Acest lucru ridică întrebarea
dacă UE ia în considerare diferențele între statele membre atunci când trasează politicile de
creștere a securității alimentare.
➔ Dimensiunea 4: România pare să fie interesată atât de agricultura locală, cât și de agricultura
la scară mai mică. Uniunea Europeană, în schimb, dezvăluie puține informații pe acest subiect.
➔ Dimensiunea 5: Termenul de suveranitate alimentară nu este utilizat în niciun document de
politică, însă politicile românești acordă o importanță foarte mare dimensiunii sociale a
agriculturii comparativ cu nivelul UE. Referirile la aspectele socio-culturale diferă între cele
două nivele cu România axându-se asupra tinerilor fermieri, tradițiilor agricole, moștenirii
culturale, a incluzivității și a fermelor de familie, pe când UE se axează asupra conceptelor de
bunăstare (a oamenilor și animalelor), agroecologiei, cererilor cetățenilor și tradițiilor.
➔ Dimensiunea 6: Atât Uniunea Europeană, cât și guvernul României par să se concentreze pe
aceleași lucruri și să aibă încredere în tehnologia modernă pentru a rezolva problemele legate
de epuizarea resurselor de hrană. Orientarea discursului politicilor merge mai mult către
filosofia conceptului de securitate alimentară. Orientarea economică a UE și a României pare
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să se concentreze pe o viziune consumeristă, ce reiese clar din frecvența cu care sunt utilizați
termeni precum „Consum”, „Competitivitate/competitiv” și „export.
➔ Dimensiunea 7: Organismele modificate genetic sunt menționate rar în documentele
analizate, însă atunci când se face referire la ele, acestea sunt susținute.
➔ Dimensiunea 8: Autoritățile centrale facilitează participarea unui număr mare de actori
interesați în dezvoltarea politicilor agricole (Ro), dezvoltarea politicilor (Ro, UE). România
include mai mulți termeni sau practici care sunt în concordanță cu conceptul de suveranitate
alimentară.

Obiectiv 2. Transformările în utilizarea terenurilor agricole induse de
urbanizare și procesul de relocare a producției agricole
În cadrul acestui obiectiv, activitățile s-a axat pe două cele mai importante procese care afectează
utilizarea terenurilor în România, respectiv expansiunea urbană și procesul de relocare a producției
agricole ca urmare a abandonului terenurilor agricole. În cele ce urmează sunt prezentate sintetic
dinamica acestora precum și evenimentele care le-au declanșat sau influențat dinamica.
Activitate 2.1 Determinarea transformărilor directe si indirecte în modul de utilizare
al terenurilor agricole din România
Transformările
directe
ale
terenurilor au fost determinate prin
evaluarea
pierderii
suprafeței
agricole și naturale ca urmare a
extinderii suprafețelor construite.
Transformările
în
utilizarea
terenurilor au fost determinate pe
baza datelor ESA CCI Land Cover.
Setul de date, produs de Agenția
Spațială Europeană, are o acoperire
spațială și temporală bună pentru
România, deoarece oferă hărți de
Figura 1. Zonele de extindere a suprafețelor construite în
acoperire a solului pentru toți anii
România în perioada 1992-2015
între 1992 și 2015 la o rezoluție de
aproximativ 300 m. Alegerea setului
de date a avut la bază concluziile din cadrul Articol 1 publicat în International Journal of
Geographical Information Science (vezi Tabel 2, secțiunea Indicatori de rezultat). Rezultatele au
arătat faptul că în această perioadă de aproximativ două decenii cele mai mari schimbări, în sensul
creșterii suprafețelor, le-au avut zonele construite alături de zonele împădurite. La polul opus s-au
situat schimbările suferite prin diminuarea suprafeței, cele mai mari fiind suferite de către terenurile
agricole. Extinderea suprafețelor construite s-a realizat în principal prin conversia terenurilor
agricole neirigate, acestea însumând 486262 hectare (Figura 1). O contribuție mai mică au avut-o
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pășunile și pajiștile (13.946 hectare) și zonele forestiere (11.595 hectare). Zonele de extindere a
suprafețelor construite au fost prezente relativ uniform în toată țara, cu excepția zonelor montane.
Transformările indirecte au fost analizate din perspectiva procesului de abandon al terenurilor
(Figura 2). Pentru cartarea procesului agricole abandonate și a expansiunii urbane, am optat pentru
utilizarea imaginilor satelitare Landsat, iar clasificarea acoperirii terenurilor a fost realizată utilizând
algoritmul Extreme Gradient Boosting (Friedman, 2001). Cartarea modului de utilizare al terenurilor
s-a realizat utilizând pachetul Xgboost cu obiectivul multi:softmax din softul R, pachet ce
implementează algoritmul Extreme Gradient Boosting (Chen & Guestrin, 2016). Antrenarea și
testarea algoritmului s-a realizat pe baza datelor colectate prin două metode: date culese în teren și
date culese prin interpretarea imaginilor aeriene disponibile în Google Earth Pro. Metodologia va fi
explicată în detaliu în cadrul Articol 2 (vezi Tabel 2, secțiunea Indicatori de rezultat).

Figura 2. Exemplu de transformări directe în modul de utilizare al terenurilor prin conversia
terenurilor agricole active și a celor abandonate în spații construite

Activitate 2.2 Analiza amplitudinii transformărilor suferite de diverse tipuri de
culturi
Analiza amplitudinii transformărilor suferite de diverse tipuri de culturi s-a realizat pentru perioada
1990-2016 pentru a putea fi corelate cu rezultatele Activității 2.1. Analiza a fost realizată pe baza
datelor obținute de la Institutul Național de Statistică și a coroborat date de producție pentru patru
culturi (legume, cereale, floarea soarelui și porumb) cu date privind dinamica populației, pentru a
raporta producția pe cap de locuitor (unitate de raportare considerată adecvată în estimarea
securității alimentare). Rezultatele privind dinamica producției agricole pe cap de locuitor a arătat o
serie de fluctuații pe toată perioada analizată. În cazul legumelor, cerealelor și porumbului producția
per cap de locuitor a înregistrat un trend ușor ascendent. Pentru legume, minimul înregistrat în
perioada 2000 – 2003 precum și valorile mai scăzute din anul 2007 comparativ cu anii imediat
apropiați indică corelarea producției agricole cu secetele meteorologice. În cazul producției de
floarea soarelui, datele au atins un maxim istoric de 148.700 kg în 2017 și un minim record de 23.900
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kg în 1990, tendința în timp fiind crescătoare. Pentru cereale, floarea soarelui și porumb se pot
observa scăderi în anul 2007. Acest an este considerat un an extrem de secetos, atât prin intensitatea
deficitelor de apa din sol, cât și prin durata perioadelor deficitare și extinderea suprafețelor afectate
de secetă pedologică. Raportând valorile producției la cele de consum, putem afirma că securitatea
alimentară în România poate fi asigurată pe termen scurt din producția internă, în condiții de
limitare a pierderilor (la prelucrare, transport, prin eliminarea risipei alimentare, etc.).

Activitate 2.3 Determinarea impactului exercitat de evenimente majore asupra
transformărilor în utilizarea terenurilor
În cadrul acestei activități, analiza s-a axat pe două cele mai importante procese care afectează
utilizarea terenurilor în România (abandonul terenurilor și expansiunea urbană) și evenimentele
care le-au declanșat sau influențat dinamica. Am decis să ne axăm pe aceste două procese pentru că
problema securității alimentare la nivel urban nu este încă foarte studiată la nivelul literaturii
internaționale, zonele urbane fiind considerate sigure prin prisma nivelului de trai mai ridicat, însă
există o preocupare tot mai mare în această direcție. Analiza a fost realizată pe baza unui review al
literaturii de specialitate. În cadrul acestei activități am identificat cele mai importante evenimente
care au influențat transformările directe și indirecte ale terenurilor în ultimele decenii ca fiind: (a)
aderarea României la UE, (b) criza financiară globală, (c) politicile privind amenajarea teritoriului și
urbanismul adoptate la nivel național și local, (d) dinamica populației, (e) descentralizarea
administrativă.

Activitate 2.4 Cuantificarea necesarului de teren pentru a compensa pierderile induse
de urbanizare și relocarea activităților agricole
Scopul analizei din cadrul acestei activități este de a evalua schimbărilor în producția agricolă induse
de declinul suprafeței terenurilor agricole active prin abandon. Analiza a fost realizată pentru studiul
de caz Regiunea București Ilfov. Au fost elaborate trei scenarii de recultivare a terenurilor
abandonate, fiecare dintre ele reprezentând o situație de intensificare a producției agricole. În cadrul
acestor scenarii, au fost luate în considerare: diversitatea culturilor și condițiile pedologice specifice
zonei de studiu, prezența sau extinderea sistemelor de irigații, expansiunea zonelor construite.
Scenariul 1 (S1): Recultivarea determinată de tehnologie are loc din cauza schimbărilor tehnologice
care conduc la o producție mai mare (adică, randamente) pe unitate de teren. Scenariul 2 (S2):
Recultivarea determinată de piață are loc din cauza noilor oportunități de pe piață și a modificărilor
prețurilor terenurilor. Scenariul 3 (S3): acest scenariu reprezintă o continuare a tendințelor în curs
și surprinde o proiecție liniară a tendințelor de recultivare observate în perioada 2013 – 2016.
Rezultatele arată că abandonarea terenurilor afectează până la 7,2% din suprafața studiată și
12,5% din terenul agricol disponibil, în funcție de scenariu. Cea mai mare parte a abandonului are
loc pe luvisolurile cromice, care sunt potrivite pentru o gamă largă de culturi. Potențialele de
recultivare ale terenurilor agricole variază între 19% și 70% din suprafața terenului abandonat, în
funcție de scenariu. Cea mai mare suprafață de teren recultivat a fost proiectată în condițiile
scenariului S1, estimată la 9.186 ha, cuprinzând 70% din terenul abandonat.
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Activitate 2.5 Cuantificarea schimbărilor în producția agricolă induse de declinul
suprafeței terenurilor agricole active
Pentru fiecare dintre cele șase culturi s-au calculat indici de productivitate a solului, corespunzători
tipurilor de sol identificate, în conformitate cu metodologia românească privind bonitarea solului
(ICPA, 2004). Indicii de productivitate rezultați sunt o reprezentare agregată a caracteristicilor
climatice locale, proprietățile terenului (de exemplu, panta) și proprietățile chimice ale solului (de
exemplu, pH), în condiții de ploaie. Pe baza tipului de sol și a potențialului de productivitate al solului
pentru fiecare cultură, am putut calcula randamentele potențiale.
Rezultatele au arătat că declinul suprafețelor terenurilor agricole active a afectat diferit culturile.
Trebuie menționat fi faptul că doar 6.627 hectare sunt declarate oficial drept teren în repaus din
totalul de 40.085 ha identificate ca fiind abandonate. În prezent, producția agricolă locală poate
acoperi între 1-42% din necesarul de hrană pentru culturile selectate (20% în medie). Prin
abandonul terenurilor agricole s-a diminuat oferta de alimente din surse locale cu valori
cuprinse între 1% și 11%, în funcție de cultură (Figura 3).

Figura 3. Ilustrarea calculului impactului declinului suprafețelor agricole active asupra capacității regiunii de
dezvoltare București Ilfov de a asigura hrană din surse locale. Valorile corespund scenariului S3.

Activitate 2.6 Integrarea datelor economice si de utilizare a terenurilor in modelul
MRIO
Datele care au stat la baza analizei sunt cele oferite de baza de date GTAP (Aguiar, Chepeliev, Corong,
McDougall, & Mensbrugghe, 2019), achiziționată în etapa 2020 a proiectului, și datele detaliate
oferite de Institutul Național de Statistică. Analiza a fost realizată pentru anul 2015 pentru a se corela
cu estimările privind utilizarea terenurilor corespunzătoare Activității 2.1. Modelul MRIO permite
urmărirea impactului asupra mediului prin lanțuri internaționale complexe de aprovizionare. Astfel,
această analiză ne arată în ce măsură diverse state ale UE contribuie la relocarea producției agricole
în România, respectiv în ce măsură România contribuie la relocarea producției agricole în statele
respective. Rezultatele au arătat faptul că datele de intrare (import) relevă că relocarea producției
agricole din România se face preponderent către Ungaria, Germania, Bulgaria și Italia, în timp ce
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datele de ieșire (export) relevă că relocarea producției agricole în România se face preponderent
dinspre Spania, Olanda, Italia, Franța și Bulgaria. De remarcat este faptul că balanța nu este
echilibrată atunci când privim datele în detaliu pe două tipuri de culturi: legume prelucrate și
neprelucrate și cereale (Figura 4). Analiza ne arată faptul că România contribuie mult mai puțin la
transformările în utilizarea terenurilor din alte state comparativ transformările suferite de
România.

Figura 4. Relocarea producției României (import) și relocarea producției altor state în Româna (export)
evidențiate prin fluxul importurilor și a exporturilor (mii euro) către statele UE, anul 2015.

Activitate 2.7 Identificarea și analiza lanțurilor cauzale
A fost elaborat un protocol pentru a colecta în mod sistematic informații despre: a) zona de studiu,
b) autori, c) metodologie, d) procesul de abandon (de exemplu, definiția, utilizările terenurilor), e) și
factorii din spatele procesului de abandon (de exemplu, factori declanșatori, care permit factori și
factori care împiedică abandonul). A fost acordată atenție modului în care fiecare document a explicat
cauzalitatea din spatele procesului de abandonare a terenurilor. Metoda process tracing a fost
utilizată pentru identificarea și descompunerea lanțurilor cauzale care leagă variabilele inițiale
(adică schimbările locale ale terenurilor) de rezultatul observat (adică zonele îndepărtate geografic).
Rezultatele au arătat că principalii factori declanșatori sunt schimbările în regimurile politice,
planurile și politicile urbane orientate spre creșterea spațiilor construite și costurile crescute ale
producției agricole. Aspecte precum specula imobiliară și caracteristicile solului tind să permită
abandonul. Puține studii au menționat preocupările pentru securitatea alimentară ca factor de
împiedicare.
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Obiectiv 3. Evaluarea potențialului actual și viitor al orașelor din România
de producere a hranei
Activitate 3.1 Dezvoltarea unei metodologii pentru calculul capacității de furnizare a
hranei
Metodologia e calcul al capacității de producere a hranei a fost dezvoltată în două etape. Într-o primă
instanță s-a dorit calculul producției agricole, urmând ca în etapa a doua să fie detaliat potențialul
caloric al hranei produse.
Etapa 1: Calcul producție
Calculul producției a ținut cont de tipul solului și de punctele de bonitare atribuite fiecărei culturi.
Această abordare a fost necesară pentru a diferenția potențialul orașelor în funcție de fertilitatea
solului dar și de pretabilitatea acestuia la diferite culturi(ICPA, 2004). De exemplu, preluvosolurile
au un punct de bonitare mai scăzut pentru floarea soarelui decât cernoziomurile argice. Totodată în
cadrul metodologiei s-a ținut seama de prezența irigațiilor și de capacitatea acestora de creștere
diferențiat producția în funcție de cultură (Domuţa et al., 2009). Luând aceste aspecte în considerare,
potențialul unei parcele de producere a hranei poate fi calculată conform formulei:
PH =∑𝑛𝑖=1(𝑁𝐵Ci ∗ EP𝐶𝑖 ∗ C𝑖 ) ∗ (1 + I ∗ 𝑌𝐶𝑖 )
unde PH reprezintă potențialul unei parcele de producere de producere a hranei specifice zonei
analizate; C1+C2+...+Ci reprezintă ponderea celor mai importante culturi cultivate în zona analizată,
NBCi este nota bonitare pentru cultura C1 în cadrul parcelei; EPCi reprezintă echivalentul în produse
al punctului de bonitare (potențialul mediu constant), I este un indicator de prezență irigare, iar YCi
reprezint potențialul de creștere a producției pentru cultura Ci ca urmare a irigării.
Etapa 2: Calcul capacitate calorică
Calculul capacității calorice a fost determinant luând în considerare (1) principalele alimente
consumate la nivel național si proporția acestora la aportul caloric zilnic, (2) procentul alocat din
fiecare cultură pentru consum uman, hrană animală sau alte utilizări (de exemplu biocombustibil) și
pierderi, (3) conversia caloriilor de origine animală și a celor rezultate din consumul nutrețului de
către animale. La baza metodologiei dezvoltate at stat studiul realizat de către Cassidy, West, Gerber,
and Foley (2013). Metodologia este explicată în detaliu în cadrul Articol 3, aflat în evaluare la revista
Landscape and Urban Planning (vezi Tabel 2, secțiunea Indicatori de rezultat).

Activitate 3.2 Calculul indicelui de producere a hranei
Aplicarea metodologiei dezvoltate a fost realizată pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Întro primă etapa au fost determinați potențialii factori care influențează recultivarea terenurilor
abandonate. Au fost identificați treisprezece factori de recultivare folosind informațiile derivate din
literatura de specialitate. Toți factorii determinanți au fost cuantificați spațial la nivel de unitate
administrativ teritorială prin intermediul variabilelor proxy. Cu toate acestea, deoarece literatura
surprinde recultivarea în diverse contexte socio-economice și de mediu din întreaga lume, ne-am
așteptat ca nu toți factorii să fie la fel de relevanți pentru zona noastră de studiu. Pentru a le identifica
pe cele care au un impact semnificativ, au fost realizate mai multe modele OLS (Ordinary Least
Square).
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Activitate 3.3 Dezvoltarea scenariilor privind evoluția capacității orașelor de
furnizare a hranei
Pentru a încorpora incertitudinea în dezvoltarea factorilor relevanți, au fost elaborate trei scenarii
de recultivare, similar cu cele dezvoltate în cadrul obiectivului 2, Activitatea 2.4.. Studiul lui Byerlee,
Stevenson, and Villoria (2014) privind căile de intensificare a utilizării terenurilor a fost folosit
pentru rafinarea scenariilor și definirea variabilelor încorporate. Cele trei scenarii reprezintă situații
plauzibile de dezvoltare socio-economică a sectorului agricol: a) un scenariu bazat pe tehnologie, b)
un scenariu bazat pe piață imobiliară și c) un scenariu business-as-usual. Modificările prognozate
factorilor ce influențează fiecare scenariu au fost determinate la nivel de UAT folosind informații
furnizate de instituțiile publice din România sau culese din documentele de politică. Analiza a scos în
evidență faptul că, daca ar fi recultivate terenurile abandonate au putea furniza hrană care să
asigure necesarul caloric pentru un an întreg pentru 5.4 persoane/hectar, în cazul scenariului
business-as-usual, până la 6.5 persoane/hectar în cazul încorporării tehnologiilor moderne
în agricultură (Figura 5). Raportat la suprafața terenurilor agricole la nivelul regiunii de Dezvoltare
București Ilfov, și la un consum mediu de 2300kcal/zi, într-un an s-ar putea asigura hrana pentru
13.000 persoane până la 60.00 persoane.

Figura 5. Trei scenarii privind potențialul de producere a hranei prin recultivarea terenurilor abandonate.

Scenariile au fost dezvoltate și pe baza analizei capacității orașelor de a gestiona în mod eficient
dinamica spațiilor construite utilizând instrumente de planificare la nivel local. În mod specific, a fost
investigat modul în care limitele intravilanului sunt stabilite și modificate în perioada 2006-2019.
Pentru a crește importanța cercetării, analiza a fost extinsă la nivel național și a făcut obiectul unui
articol separat aflat în evaluare la revista Environmental Science and Policy (vezi Articol 4, secțiunea
Indicatori de rezultat). Analiza a demonstrat faptul că o serie de orașe înregistrează o
supradimensionare a intravilanului, acesta având o suprafață mult peste capacitatea orașelor de a se
dezvolta sustenabil. Astfel de tipare scot în evidență potențialul de facilitare a risipei de teren prin
încurajarea dispersiei urbane.
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IMPACTUL CERCETĂRII
1. Nivelul de cunoștințe în domeniul politicilor privind securitatea alimentară în România a
crescut.
În cadrul proiectului au fost întreprinse o serie de progrese:
➔ a fost propus un cadru de evaluare a documentelor de politică bazat pe dihotomia
securitate alimentară – suveranitate alimentară;
➔ a fost realizată o analiză a amplitudinea transformărilor în utilizarea terenurilor în
zonele urbane din România,
➔ a fost propusă o metodologie de estimare a potențialului de producere a hranei prin
recultivarea terenurile agricole abandonate.

2. Cunoștințele dezvoltate în cadrul proiectului au fost comunicate actorilor cu putere de
decizie la nivel național și local.
Cunoștințele privind evoluția capacității orașelor de furnizare a hranei, în special din perspectiva
preocupărilor locale pentru gestionarea eficientă a teritoriului au făcut obiectul unui raport ce a fost
înaintat Direcției Generale Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației.

3. Vizibilitatea directorului de proiect în cadrul comunității științifice a crescut.
Ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului FoodPLand, direcorul de proiect a fost
invitat în noiembrie 2020 să coordoneze grupul de lucru Agricultural Land Abandonment as
a Global Land-Use Change Phenomenon5 din cadrul Global Land Project (GLP). Global Land Project
este cel mai important forum format din oameni de știință și practicieni din domeniul land system
science. Coordonarea se face împreună cu Miroslava Bovorova (Universitatea de Științele Vieții,
Cehia), Alexander Prieschepov (Universitatea din Copenhaga, Danemarca) și He Yin (Kent University,
SUA), grupul de lucru. Grupul are 53 de membri din diferite state ale lumii.
Totodată, directorul de proiect a realizat o vizita de lucru în cadrul grupului Land-Use Systems
group la Swiss Federal Research Institute WSL în perioada 30 octombrie - 9 noiembrie 2021.
Vizita a avut scop multiplu: (i) s-a realizat o prezentare a rezultatelor proiectului privind identificarea
si analiza lanțurilor cauzale (Activitatea 2.7), (ii) s-au purtat discuții privind posibilitățile de a realiza
articole în colaborare cu cercetătorii de la WSL și (iii) s-a realizat prezentarea unei propuneri de
proiect ERC Starting Grant ce a fost depusă în ianuarie 2022 ca o continuare a acestui proiect
postdoctoral.

https://glp.earth/how-we-work/working-groups/agricultural-land-abandonment-global-land-use-changephenomenon
5
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4. Implicarea activă a studenților în activități de cercetare în cadrul proiectului FoodPLand a
avut impacte directe asupra parcursului lor profesional. Studenții fie au continuat
activitățile de cercetare prin înscrierea la studii doctorale, fie și-au crescut șansele de
angajare în domeniu.
Participarea studentei Amina Hadni la un stagiu de cercetare de trei luni în cadrul proiectului
(perioada 15 februarie 2021– 28 mai 2021), din partea Universității Paris Nanterre, sub egida
programului Erasmus +. Studenta a întreprins o analiză a politicilor Europene și din România din
perspectiva securității alimentare. Ca urmare a bunei colaborări, studenta a decis să își realizeze
lucrarea de disertație pe aceeași temă, colaborând cu directorul de proiect, Dr. Grădinaru, pe
parcursul perioadei iunie 2021-septembrie 2021. În data de 30 septembrie 2021 studenta și-a
susținut cu succes teza de master cu titlul The integration of food supply in the Romanian and
European policy documents and strategies la Universitatea Paris Nanterre – vezi Tabel 2, Lucrare de
dizertație 1. Directorul de proiect a făcut parte din comisia de evaluare.
➔ În prezent, studenta Amina Hadni a câștigat un stagiu la Ishpingo Foundation
(Ecuador).
Studenta Monica Gabriela Paraschiv și-a realizat lucrarea de dizertație în strânsă legătură cu Dr.
Simona Grădinaru și în coordonarea Prof. univ. dr. Iojă Cristian. Lucrarea s-a axat pe analiza
impactului urbanizării și a abandonului terenurilor agricole asupra securității alimentare. Teza a fost
susținută cu succes în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București (vezi Tabel 2 Lucrare de dizertație 2).
➔ Studenta Monica Gabriela Paraschiv este în prezent student doctoral la Universitatea
din București, Școala Doctorală Simion Mehedinți.
Participarea studenților Costin Stama (Master EISM, anul 2, Facultatea de Geografie, UB) și
Giorgiana Barbu (Master PMDD, anul 2, Facultatea de Geografie, UB) la un stagiu de practică de
cercetare în cadrul proiectului FoodPlanD. Studenții au fost coordonați de către directorul de
proiect Dr. Simona Grădinaru. Activitățile practice s-au desfășurat în perioada 7-20 februarie 2022 și
au inclus (a) participarea la prezentări și discuții privind aspecte teoretice ale securității alimentare
(concept, dimensiuni, relaționarea cu problemele de mediu precum delocalizarea producției agricole
și emisiile de gaze cu efect de seră, securitatea alimentară a orașelor, rețele alimentare alternative,
politici Europene de susținere a securității alimentare) și (b) o parte practică care a vizat colectare a
informațiilor privind producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în piețele din București.
➔ Ca urmare a participării la Simpozionul Național al Studenților Geografi cu o lucrare
axată pe securitatea alimentară în Municipiul București, cei doi studenți au primit
premiul Apa Nova pentru cercetări în domeniul serviciilor urbane, iar studentul
Costin Stama a fost invitat la un stagiu de pregătire în cadrul companiei Apa Nova.
Studenta Giorgiana Barbu lucrează în cadrul UEFISCDI ca responsabil tehnic de
proiecte ce au legătură cu agricultura. Ambii sunt studenți la doctorat începând cu
toamna acestui an.
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INDICATORI DE REZULTAT
Toate activitățile planificate în cadrul proiectului au fost îndeplinite în proporție de 100% sau au fost
depășite. Gradul de realizare al rezultatelor este detaliat în tabelele de mai jos.
Tabel 2. Sinteza activităților proiectului și gradul de realizare al rezultatelor
Indicatori de rezultat

Planificat

Realizat

Pagina web
Raport științific
Articole științifice

da
3
3 ISI în
reviste cu
factor de
impact
cumulat de
minim 7

da
3
Un articol publicat: International Journal of
Geographical Information Science - IF 5.152.
Două articole în evaluare:
- Environmental Science & Policy - IF 6.424,
- Landscape and Urban Planning – IF 5.144.
Un articol în pregătire

Workshop internațional
Webinar
Participare la conferință
Vizită de lucru
Policy brief
Implicarea studenților în
activități de cercetare

1
4
1
1
-

2
1
6
1
1
Două stagii de cercetare, patru studenți

Grad de
realizare
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tabel 3. Detaliere activități și livrabile asociate
Activitate prevăzută în plan

Modul de diseminare a rezultatelor asociat fiecărei activități

Etapa 1. Integrarea preocupărilor privind securitatea alimentară în documentele de planificare la nivel
național și European
Activitatea 1.1. Selectarea
Pagina web a proiectului: https://ccmesi.ro/?page_id=1690
documentelor de planificare
Activitatea 1.2. Pre-procesarea
documentelor în vederea aplicării
tehnicilor de text mining

Participare la conferință 1: Grădinaru S.R., Iojă C.I., Gabriel Ovidiu
Vanau, Niță M., Integration of food security issues into county planning
agendas, International Geographic Seminar Dimitrie Cantemir, 24
octombrie 2020, Iași (online).

Activitatea 1.3. Extragerea
sistematică a informațiilor din
documentele de planificare

Lucrare de disertație 1: cu titlul The integration of Food Supply in
Romanian and European Policy Documents and strategies, susținută de
către Amina Hadni în cadrul Universite Paris Naterre.
Bază de date 1: documentele de planificare relevante pentru
securitatea alimentară, nivelele de planificare: European, național,
județean și local.

Activitatea 1.4. Clasificarea
abordărilor privind planificarea
securității hranei

Participare la conferință 2: Paraschiv M.G., Iojă C.I., Grădinaru S.R.,
Evaluarea impactului potențial al abandonului terenurilor asupra
securității alimentare a orașelor din România utilizând imagini
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satelitare și tehnici de machine learning, Present Environment and
Sustainable Development, 21 November, Iasi (online).
Etapa 2. Transformările în utilizarea terenurilor agricole induse de urbanizare și procesul de relocare a
producției agricole
Activitate 2.1 Determinarea
Articol 1 (publicat): Kaim D., Ziolkowska E., Grădinaru S.R, Pazur R.
transformărilor directe si indirecte
– Assessing the suitability of urban-oriented land cover products for
in modul de utilizare al terenurilor
mapping rural settlements, International Journal of Geographical
Information
Science,
IF
5.152.
https://doi.org/10.1080/13658816.2022.2075877
Articol 2 (în pregătire): Gradinaru SR, Paraschiv M., Ioja CI. –
Mapping agricultural land abandonment in heterogenous urbanized
landscapes using extreme gradient boosting.
Webinar 1: Bavorova M., Gradinaru S.R., Prishchepov A., Yin
H., Chaudhary S., Agricultural Land Abandonment as a Global LandUse
Change
Phenomenon,
2
Decembrie
2021.
https://glp.earth/news-events/events/glp-webinar-agriculturalland-abandonment-global-land-use-change-phenomenon
Lucrare de disertație 2: cu titlul Procese recente cu impact în oferta
de produse alimentare în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia,
susținută de către Monica Paraschiv în cadrul Facultății de Geografie,
Universitatea din București.

Activitate 2.2 Analiza amplitudinii
transformărilor suferite de diverse
tipuri de culturi
Activitate 2.3 Determinarea
impactului exercitat de evenimente
majore asupra transformărilor în
utilizarea terenurilor

Activitate 2.4 Cuantificarea
necesarului de teren pentru a
compensa pierderile induse de
urbanizare și relocarea producției
agricole
Activitate 2.5 Cuantificarea
schimbărilor in producția agricola
induse de declinul suprafeței
terenurilor agricole active

Bază de date 2: Date spațiale privind suprafețele de teren convertite
în spații construite
Prezentare la conferință 3: Grădinaru S, Iojă C.I., Triboi R - Periurban agriculture as a lever for transformative change towards urban
sustainability. IOER Annual Conference 2021: Space &
Transformation. 22-24 Septembrie 2021, Dresda, Germania.
Prezentare la conferință 4: Grădinaru S.R., Iojă C.I., Niță M.,
Hersperger A. – Drivers of agricultural land abandonment in urban
regions: A review. International Conference: From Plans to Land
Change: Dynamics of Urban Regions, Zurich. 20-22 Aprilie 2021
(conferință online)
Workshop 1: Grădinaru S.R, Hersperger A, Pierri-Daunt A.B Planning and policy approaches for future landscapes: learning from
past experiences to develop novel pathways. IALE European
Landscape Ecology Congress 2022 https://www.iale2022.eu/iale2022-symposia-theme5-F2.html
Articol 3 (în curs de evaluare): Grădinaru S.R., Ioja I. Cristian, Niță
Răzvan, Vânău Gabriel, Săvulescu Ionuț, Rolf Werner - Feeding the
cities: what abandoned agricultural lands could bring to the table.
Landscape and Urban Planning.
Prezentare la conferință 5: Grădinaru S.R., Iojă C.I., Vânău G O, Niță
M R. – Scenarios for recultivation of agricultural abandoned lands in
Bucharest urban region. Landscape 2021 - Diversification for

22

INTEGRATING FOOD PROVISION IN URBAN POLICIES IN THE CONTEXT OF LAND USE
TRANSFORMATION AND DISPLACEMENT
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0588

Activitate 2.6 Integrarea datelor
economice si de utilizare a
terenurilor in modelul MRIO
Activitate 2.7 Identificarea si
analiza lanțurilor cauzale

Sustainable and Resilient Agriculture. 20-22 September 2021, Berlin
(Online)
Bază de date 3: Date economice privind importurile și exporturile de
hrană.

Vizită de lucru: la Land-Use Systems group la Swiss Federal Research
Institute WSL și prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul
ședinței lunare a grupului Land-Use Systems (prezentare orală de 30
de minute).
Etapa 3. Evaluarea potențialului actual și viitor al orașelor din România de producere a hranei
Activitatea 3.1. Dezvoltarea unei
metodologii pentru calculul
capacității de furnizare a hranei
Activitatea 3.2. Calculul indicelui de
producere a hranei pentru orașele
din România
Activitatea 3.3. Dezvoltarea
scenariilor privind evoluția
capacității orașelor de furnizare a
hranei

Workshop 2: Rolf W, Gradinaru S.R. Productive urban landscapes –
benefits, co-benefits and new modes for planning, IALE European
Landscape
Ecology
Congress,
11-15
Iulie
2022
https://www.iale2022.eu/iale-2022-symposia-theme7-A4.html
(online)
Bază de date 4: Indicele de producere a hranei calculat la nivel de
UAT pentru Regiunea de Dezvoltare București Ilfov.
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