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MNISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Domnului MINISTRU DANIEL CONSTANTIN
MOȚIUNE
privind reînființarea Direcției de HORTICULTURĂ
Societatea Română a Horticultorilor a informat de-a lungul ultimilor ani, conducerea
MADR, privitor la defectuoasa funcționare a managementului horticol. Comitetul Director al
Societății, întrunit în data de 17 ianuarie a.c., a luat în discuție din nou această problemă și a
considerat că, având în vedere formațiunea dumneavoastră agronomică, veți studia cu mai multă
atenție problema ridicată de noi.
Direcția de Horticultură a fost înființată în Ministerul Agriculturii și Domeniilor la 1
ianuarie 1925 în mandatul ministrului Alexandru Constantinescu. În perioada 1945-1989 au
funcționat Direcții Generale specializate pe: legume, cartofi, vie, pomi, spații protejate. După
1990 s-au reorganizat într-o Direcție Generală de specialitate, ulterior într-o Direcție Horticolă în
Direcția Generală a Producției Vegetale, iar în prezent, de circa 8 ani, a fost „pulverizată” întrun Serviciu - politici și strategii în horticultură, în Direcția Generală politici agricole și strategii.
Acest serviciu este încadrat în prezent cu șase persoane: 2 – legume și fructe, 2 – vie-vin, 1 –
cartof și tutun și 1 – șef serviciu.
Este neîndoios că actuala criză acută pe care o traversează horticultura se datorează și
managementului defectuos al acestui sector. Nu trebuie să fii doctor în management ca să
realizezi că 6 persoane nu pot să cuprindă o activitate care aduce anual circa o treime din PIB-ul
agriculturii (inclusiv industrializate) și care se desfășoară pe o suprafață de circa 900 mii hectare,
pe care se cultivă peste 45 de specii, multe dintre ele cu tehnologii diferențiate: protejate, câmp,
timpurii, de vară, de toamnă. Din punct de vedere tehnic, alături de zootehnie este cel mai
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complex sector. În această situație, dezvoltarea sectorului s-a realizat „de la sine”, exact în
momentul în care retrocedarea suprafețelor impunea mai mult ca oricând competență și personal
specializat în minister și structurile administrative județene de consultanță și control.
Având în vedere și probabilitatea de a se aproba de către U.E., Programul de reconversie
pentru pomicultură (2014) se impune cu celeritate reînființarea în MADR a unei Direcții de
Horticultură, cu personal de specialitate competent, care să fie capabil să răspundă actualelor
provocări. Suntem conștienți că în situația în care Primul Ministru cere imperios și, probabil,
justificat, reducerea funcționarilor din ministere, vă propunem ca pe lângă Direcția de
Horticultură, să ființeze, ca organ de sprijin și consultanță, un CONSILIU HORTICOL, format
din practicieni, cercetători și universitari, în regim de voluntariat, care sunt dispuși să-și ofere
sprijinul necondiționat, nefiindu-le indiferentă situația jenantă în care s-a ajuns.
Vă informăm Domnule Ministru că Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură-Pitești, Societatea Națională de Pomicultură, împreună cu Societatea Română a
Horticultorilor au dezbătut problema reconversiei și au depus în mai multe rânduri un Proiect
coerent de organizare a pomiculturii, care să permită punere în funcțiune a eventualui Program
de reconversie. Este clar că succesul celui de reconversie în viticultură se datorează într-o mare
măsură înființării ONDOV (reorganizată ONVPV), care a monitorizat și a acordat asistență
specializată solicitanților, de la proiectare până la implementare. Dacă propunerile noastre,
desigur puse de acord cu colaboratorii dumneavoastră, nu vor fi puse în practică în prima parte a
acestui an, reconversia va începe cu stângul.
Cererea noastră nu este una de orgoliu! Considerăm că nu se mai poate merge pe
improvizații. Concurența pe piața produselor horticole este mai crâncenă ca oricând. Noi am
pierdut startul și plătim greșala an de an, cu circa 2 miliarde de euro pentru importuri. Până
când? Nimeni nu poate înțelege cum din exportatori „de luat în seamă”, am devenit importatori
„de zi cu zi”.
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm, domnule Ministru, să reevaluați necesitatea
reînființării Direcției de Horticultură într-o componență numerică sustenabilă și, eventual, să fim
consultați și noi la examinarea și încadrarea personalului.
Cu deosebită stimă,

Președinte,
Gheorghe GLĂMAN
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