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Activitatea de consultanță agricolă a existat încă din
perioada interbelică, în mai multe județe, fiind preluată în
timpul regimului comunist într-o formă specifică organizării
de atunci a agriculturii. Reconstituirea dreptului de
proprietate funciară și apariția exploatațiilor private după
anul 1990 au determinat necesitatea activității de
informare și îndrumare practică a agricultorilor.
În anul 1993, am inițiat organizarea Serviciului de
consultanță agricolă, care s-a finalizat prin înființarea
Agenției Naționale de Consultanță Agricolă (ANCA) în 1998, cu Oficii
județene și Centre locale (comunale) de consultanță. În același timp, s-a
introdus și disciplina de Consultanță agricolă în învățământul universitar.
Profesia de consultant agricol cere nu numai o temeinică pregătire
profesională, ci și abilitatea de a transmite agricultorilor informații, cunoștințe,
sfaturi, într-un mod convingător. De aceea, pentru dezvoltarea acestei calități de
a deveni credibil, pentru agricultorii adulți s-au organizat cursuri speciale de
instruire, apelându-se la experiența consultanților din Austria, Anglia,
Germania, Franța, Israel, Danemarca. În timp, activitatea de consultanță s-a
dezvoltat, s-a consolidat, căpătând o influență notabilă în rândul agricultorilor.
În toate județele s-au organizat numeroase activități specifice (cursuri de
instruire, dezbateri, demonstrații, consultații individuale, publicații, emisiuni la
radio și televiziune, sprijin în accesarea fondurilor europene), care au contribuit
la informarea și acumularea unor cunoștințe noi, necesare rezolvării
problemelor cu care se confruntă agricultorii. ANCA a fost o instituție care și-a
dovedit utilitatea, aceasta fiind recunoscută de beneficiarii consultanței.
Neînțelegerea de către unii decidenți politici a rolului și aportului
activității de consultanță a condus la desființarea ANCA, atribuțiile acesteia
urmând a fi preluate de Camerele Agricole care sunt în curs de înființare.
Nu putem avea o agricultură performantă, prin productivitate și eficiență
sporite, fără agricultori competenți, care au cunoștințe profesionale biotehnice,
economice (inclusiv de marketing) și legislative, pe care numai o activitate de
consultanță bine organizată, continuă și susținută constant, le poate oferi.
Oriunde în lume, performanța în agricultură are la bază o activitate intensă de
consultanță, astfel că lucrarea de față vine într-un moment potrivit pentru
revigorarea acesteia, contribuind la formarea unei profesii nobile, dedicate
creșterii calității potențialului decizional al fermierilor și progresului economic
în mediul rural.
Prof. univ. dr. Gheorghe SIN
Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
Membru corespondent al Academiei Române
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Consultanţa agricolă în mediul universitar din ţara
noastră a devenit o activitate concretă odată cu
înfiinţarea, în perioada 2000 - 2001, a Oficiilor Zonale
Universitare pentru Consultanţă Agricolă (OZUCA) pe
lângă centrele universitare agricole cu tradiţie în
România (USAMV Bucureşti, USAMV Iaşi, USAMV
Cluj-Napoca, USAMV Timişoara, Facultatea de
Agricultură din cadrul Universităţii Craiova). Primele
activităţi specifice de consultanţă agricolă au fost cele
de formare profesională şi specializare, în primul rând pentru consultanţii din
reţeaua Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. După care, treptat, s-a
trecut la predarea disciplinei de Consultanţă agricolă în cadrul facultăţilor cu
profil agricol, precum şi la elaborarea şi implementarea de proiecte specifice de
consultanţă. Odată cu acumularea de cunoştinţe şi informaţii specifice, au
început să fie editate şi primele materiale didactice pentru studenţi, ca suport de
curs şi materiale de informare şi diseminare.
Disciplina de Consultanţă agricolă contribuie la formarea profesională a
viitorilor specialişti din agricultură, permiţându-le acumularea de cunoștințe
teoretice și practice utile pentru identificarea și rezolvarea problemelor cu care
se confruntă. De asemenea, cunoştinţele căpătate îi ajută în atingerea
obiectivelor şi îndeplinirea sarcinilor, le permite dezvoltarea de abilităţi în a
lucra şi interacţiona cu oamenii, de a-i ajuta și consilia. Această disciplină
răspunde solicitărilor pieţei forţei de muncă, fiind în concordanţă cu cerințele
serviciilor de consultanţă agricolă, administraţiei agricole la diferite niveluri,
ale departamentelor de comunicare, promovare/publicitate și resurse umane din
cadrul diferitelor unităţi economice, precum şi cu exigenţele specifice
managementului unităţilor agricole şi din domeniile conexe.
Prezentul manual de Consultanţă agricolă asigură suportul informațional
pentru pregătirea studenților la disciplina de Consultanță agricolă, dar este în
egală măsură un material valoros și pentru specialiștii care deja activează în
domeniul consultanței agricole, în special, precum şi în domeniul agriculturii,
în general. De asemenea, manualul este util pentru cei care doresc să se
informeze în legătură cu aria de cuprindere şi metodele utilizate în consultanţa
agricolă, precum şi celor care vor să se perfecţioneze în consilierea fermierilor,
dar şi în dezvoltarea abilităţilor de abordare a problemelor care ţin de relaţiile
interumane în activităţile profesionale pe care le desfăşoară.
Prof. univ. dr. Ioan Niculae ALECU
Preşedinte de onoare al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din Bucureşti
Preşedintele Filialei Bucureşti a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
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PREFAŢĂ

Manualul de Consultanţă agricolă se adresează studenţilor de la
Facultăţile de Agricultură, precum şi studenţilor de la celelalte facultăţi cu
profil agricol. În egală măsură, acesta este destinat consultanţilor agricoli,
specialiştilor din agricultură, în mod deosebit celor care interacţionează sub
diferite forme cu fermierii sau sunt preocupaţi de resursa umană din
agricultură, ca de altfel şi tuturor celor preocupaţi de informare,
documentare şi lărgirea orizontului de cunoaştere.
Acesta tratează într-o manieră accesibilă şi sistematică cunoştinţele
necesare în arta de a acorda consultanţă agricolă, în dezvoltarea capacităţilor
de a-i ajuta pe fermieri şi pe cei interesaţi de agricultură şi mediul rural,
precum şi de a răspunde solicitărilor acestora. Prezentul manual s-a dorit a fi
un instrument de lucru pentru cei care doresc să se formeze sau să se
specializeze în calitate de consultanţi agricoli, precum şi pentru cei care deja
activează în calitate de consultanţi agricoli sau sunt preocupaţi de
dezvoltarea abilităţilor de a lucra şi de a interacţiona cu fermierii sau cu
oamenii, în general. În acelaşi timp, manualul oferă un suport informaţional
pentru toţi cei care sunt interesaţi de domeniul consultanţei agricole.
Consultanţa face parte din viaţa noastră de zi cu zi, fiecare dintre noi
având nevoie de un sfat, o recomandare, o părere, o opinie pertinentă, o
informaţie. Sub o formă sau alta, fiecare dintre noi avem nevoie de ajutor în
anumite momente şi situaţii, ajutor pe care-l primim, sau dorim să-l primim,
de la persoane mai competente şi mai avizate decât noi, care sunt la curent
cu noutăţile, mai bine informate şi mai bine pregătite. Uneori, pur şi simplu
dorim să cunoaştem şi punctul de vedere al altora, să ştim cum gândesc alte
persoane, cum privesc acestea problemele care ne preocupă.
De ajutor avem nevoie şi în activitatea noastră profesională, pentru a
ne rezolva diferitele probleme cu care ne confruntăm, pentru a ne atinge
anumite obiective, pentru a fi mai performanţi şi mai eficienţi, pentru a fi
informaţi şi a ne îmbunătăţi cunoaşterea, abilităţile, capacitatea de
înţelegere, pentru a ne deschide noi perspective şi a ne lărgi orizontul
profesional. Toate acestea justifică pe deplin necesitatea existenţei unui
serviciu de consultanţă, care să reprezinte „butonul” pe care să apăsăm în
caz de nevoie, „numărul de urgenţă” pe care să-l formăm atunci când nu mai
ştim ce să facem sau atunci când avem nevoie de un sfat, de o confirmare,
de o părere, o opinie etc.
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Consultanţa agricolă este cu atât mai necesară cu cât domeniul
agricol este unul foarte complex, cu problematici foarte diverse, cu
interferenţa a numeroşi factori, dintre care foarte mulţi puţin controlabili sau
chiar necontrolabili, iar unii dintre ei cu acţiune aleatorie. La toate acestea se
adaugă transformările şi schimbările profunde ce caracterizează domeniul
agricol, tehnologiile de producţie, materialul biologic şi inputurile fiind într-o
continuă schimbare, ca de altfel factorii de producţie în ansamblul lor,
normele şi regulile de producţie, cerinţele societăţii faţă de produsele
agricole şi modul lor de obţinere.
Cunoaşterea şi informaţiile au devenit factori de producţie fără de
care nu este posibilă obţinerea de performanţă în agricultură, ca de altfel în
orice altă activitate pe care o desfăşoară omul. Pentru dobândirea cunoaşterii
şi obţinerea de informaţii, fermierii au nevoie de consultanţi agricoli.
Consultanţii nu numai că sunt posesori ai cunoaşterii în domeniul în care
acordă consultanţă, dar ştiu şi cum să aibă acces şi cum să ajungă la aceasta,
iar pe de altă parte au şi capacitatea să o transfere fermierilor, precum şi
tuturor celor interesaţi.
Cunoştinţele şi abilităţile cu privire la arta de a acorda consultanţă le
sunt necesare, chiar indispensabile consultanţilor agricoli, dar şi
specialiştilor din domeniul agriculturii care interacţionează sub o formă sau
alta cu fermierii sau alte persoane interesate de agricultură şi mediul rural,
atunci când încearcă să-i convingă, să-i determine, să-i motiveze sau să-i
înveţe.
Prin prezentul manual, autorii speră să răspundă necesităţilor legate
de pregătirea profesională a viitorilor consultanţi agricoli, de perfecţionarea
celor care deja activează în domeniul consultanţei agricole, precum şi de
completarea armonioasă a pregătirii profesionale a inginerilor agronomi. În
acest sens, obiectivul general avut în vedere în elaborarea prezentului
manual l-a constituit însușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la
consultanța agricolă, ca instrument de lucru folosit pentru a acorda ajutor în
identificarea și rezolvarea problemelor, în atingerea de obiective şi
îndeplinirea de sarcini specifice.

Autorii
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