
 

 

 

 

 

 

Elaborarea Planurilor Naţionale Strategice se bazează pe analiza SWOT (supusă consultării), 

analiza nevoilor şi strategia intervenţiei conform draftului de regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului pentru elaborarea Planurilor Strategice (PS). 

Identificarea nevoilor are la bază analiza SWOT asupra situaţiei curente pentru aria acoperită de 

Planul Naţional Strategic care se fundamentează pe baza indicatorilor comuni de context şi a 

indicatorilor adiţionali.  

Este obligatorie structurarea analizei pe 3 obiective generale, împărțite pe 9 obiective specifice 

şi un obiectiv transversal (art. 5 şi 6 din draftul de Regulament PS), în cadrul cărora se abordează 

temele aferente fiecărui obiectiv în parte, utilizând Indicatorii Comuni de Context (art. 96 şi 103 

(2) din draftul de Regulament PS) cu sursa datelor statistice din Eurostat sau INS (dacă nu sunt 

disponibili la nivel Eurostat) pentru cel mai recent/cei mai recenţi ani disponibil/i. 

Sursele datelor statistice adiţionale trebuie sa fie oficiale (ex. INS/Eurostat/Date administrative 

MADR), relevante şi de actualitate, acestea fiind supuse observaţiilor DG AGRI.  

Prin urmare, veţi regăsi în cadrul analizei nevoilor referinţele la indicatorii comuni de context 

marcate cu [CI], iar la cei adiţionali cu [A]; sursele bibliografice sunt marcate cu {cifre}.  

Anii de referinţă aferenţi indicatorilor sunt în conformitate cu cele mai recente date disponibile în 

bazele statistice oficiale.  

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC  

2021- 2027 



 

2 

Obiectiv General 1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și 
diversificat care să asigure securitatea alimentară 

RO dispune de un potenţial de dezvoltare important, dar insuficient utilizat, cu un nivel de 

dezvoltare scăzut față de media statelor membre ale Uniunii Europene (UE 28). Cu o suprafaţă 

totală de 238,398 km² {1}[CI 4] şi o populaţie de 19,476,713 locuitori înregistrată la nivelul anului 

2018 {2}[CI1], România (RO) este pe locul 9 în UE28, după suprafaţă (5,33%).  

Zonele rurale, reprezentative pentru România, au resurse substanţiale de dezvoltare, spaţiul rural 

având o suprafață de 207.522 km² (87,1%). În 2018, populația rurală reprezenta  8,995,201 (46,18%) 

din populația RO {2}[CI1].  

Structura exploatațiilor agricole pe clase de mărime fizică și economică (euro standard output) 

Suprafaţa agricolă utilizată (SAU) înregistrează o scădere în anul 2016 raportat la anul 2010. 

Față de 2010, când SAU a fost 13,306 mil ha, în 2016 a scăzut cu 6% la 12,502 mil ha. În structura 

pe categorii de folosinţă cea mai mare pondere o deţin terenurile arabile (63,47%), urmate de 

păşuni şi fâneţe (33,44 %) și culturi permanente (2,34%) {1} [CI 17]. 

 

Fig.1 Structura pe categorii de folosinţă a terenurilor agricole 

În anul 2016, numărul total al exploatațiilor agricole a fost de 3.422.030 (cu 11,3% mai puţine faţă 

de 2010), reprezentând 32.7% din din totalul exploataţiilor agricole din UE28 {1}[CI 12].  

În ceea ce privește structura pe categorii a exploatațiilor agricole, din analiza datelor statistice 

constatăm că se păstrează caracterul de polarizare a agriculturii din România. 

Se poate observa că, un număr foarte mare de exploatații sunt aferente grupei de până la 2 ha 

(2.480.770), respectiv 72% din totalul exploatațiilor înregistrate. În mare măsură, terenul agricol 

utilizat este în proprietate și exploatat în vederea obținerii de bunuri pentru consumul propriu, fără 

Obiectiv Specific 1. Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga 
Uniune pentru sporirea  securității  alimentare 
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a fi desfășurată activitate economică orientată către piață. Aceste exploatații utilizează  în total 

1,53 mil ha (12,24% din SAU totală). 

Aceeași situație o regăsim analizând toate categoriile de până la 5 ha. Din numărul total de 

explotații (3.422.030) exploatațiile mai mici de 5 ha, în număr de 3,14 mil., reprezintă 91,8% 

din totalul exploataţiilor şi utilizează 28,7% din SAU. Dintre acestea, în categoria 2-5 ha se 

regăsesc 660 mii de exploatatii. 

Odată cu creșterea dimensiunii peste 5 ha, numărul fermelor este în scădere astfel că, ponderea 

acestora din total pentru categoria 5-50 ha este de 7,7%  (262.930), respectiv 0,17% pentru 50-

100 ha (6.010) și doar 0.36%  revine fermelor cu dimensiunea peste 100 ha (12.310). 

Suprafața exploatată pe grupe de mărime este: 20,2% din SAU pentru categoria 5-50 ha, 3.3% 

din SAU pentru exploatațiile de 50-100 ha și 48% din SAU pentru cele mai mari de 100 ha 

{1}[CI12]. 

 

Fig.2 Structura exploatațiilor agricole pe clase de mărime fizică 

Din numărul total al exploatațiilor înregistrate statistic în anul 2016 de 3.422.030, doar 901.507  

sunt solicitanți ai plăților pe suprafață (SAPS), suprafața totală solicitată la plată fiind de 9.177.354 

ha. {A50}. Suprafețele SAPS au crescut anual, în anul 2019 ajungând la un total de 9.748.666 ha, 

odată cu scăderea numărului de fermieri ceea ce demonstrează și un ușor proces de comasare a 

terenurilor. 

An Număr fermieri Suprafață 

2016 901.507 9.177.354 

2017 885.929 9.381.496 

2018 869.185 9.477.767 

2019 796.021 9.748.666 

Tabel 1 – Număr fermieri și suprafață SAPS 2016-2019 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

<2 ha 2-5 ha 5-50 ha 50-100 >100 ha

SAU 1.539.790 2.048.620 2.522.230 418.450 5.973.450

Număr exploatații 2.480.770 660.000 262.930 6.010 12310

n
r.

 H
a/

e
xp

lo
at

aț
ii



 

4 

Luând ca referință datele APIA din anul 2016, în ceea ce privește numărul de fermieri pe categorii 

de suprafață, putem observa faptul că există o concentare a exploatațiilor de până la 50 ha, în 

număr de 823.119 (91,3%) care exploatează o suprafață de aprox. 3,7 mil. ha (40,28%), față de 

exploatațiile peste 500 ha, unde un număr de 2.427 (0,27%) care exploatează 2,85 mil. ha 

(31,07%).  

De menționat faptul că, fermele de peste 1.000 de ha (în număr de 868 – 0,1%) sunt beneficiare de 

plăți directe pentru o suprafață de 1,75 mil. ha (19,17%) {50}. 

Discrepanța este accentuată și de dimensiunea medie a fermei din categoria < 5 ha care este de 

2,3 ha față de 2.027 ha, dimensiunea medie a fermelor de peste 1000 de ha, care exploatează 

aproximativ aceeași suprafață agricolă {A 50}. 

Exploatațiile din categoria 50-300 de ha (50-100 ha și 100-300 ha) în număr de 15.662 (1,74%) 

care explotează 1.862.790 ha (20,30%) cu suprafețe medii de 71 ha (pentru categoria 50-100 

ha), respectiv 169 ha (pentru categoria 100-300 ha)  pot reprezenta segmentul de mijloc al 

agriculturii din România care poate susține consolidarea sectorului agricol ca o garanție pentru 

securitatea alimentară și susținerea structurilor sociale rurale {50}. 
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Tabel 2 – Număr fermieri și suprafață SAPS (APIA 2016) {A50} 

 

Categorii 
suprafață 

fără 
suprafețe 

SAPS 
sub 5 ha 

între 5 și 
50 ha 

între 50 și 
100 ha 

între 100 
și 300 ha 

între 300 
și 500 ha 

între 500 
și 1.000 

ha 

peste 
1.000 ha 

TOTAL 

Număr 
beneficiari 58.312 638.465 184.654 8.018 7.644 1.987 1.559 868 901.507 

Procent 
6,47% 70,82% 20,48% 0,89% 0,85% 0,22% 0,17% 0,10% 100% 

Suprafețe 

- 1.491.648 2.205.069 569.856 1.292.933 766.333 1.091.857 1.759.656 9.177.354 

Procent 
- 16,25% 24,03% 6,21% 14,09% 8,35% 11,90% 19,17% 100% 
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Raportat la contextul statistic există decalaje foarte mari în cazul RO în raport cu media UE {1}[CI 

12]. 

Dimensiunea medie a unei exploataţii este de 3,65 ha SAU/fermă, în creștere doar cu 0,15 ha 

SAU/fermă față de 2010. Aceasta este de 4,5 ori mai mică decât cea a UE 28 (16,6 ha SAU/fermă) 

{1}[CI 12]. În ceea ce privește dimensiunea medie aferentă suprafețelor solicitate la plată, în 

anul 2016, aceasta se situează la 10,18 ha/exploatație, în timp ce în anul 2019 suprafața medie 

este de 12,24 ha/exploatație. { A50} 

Un decalaj mare faţă de UE28 există şi în cazul dimensiunii economice/exploatație agricolă, de 9,8 

ori mai mică în RO (3537,5 euro producţie standard (SO)/fermă în RO; 34.784,4 euro SO/fermă în 

UE28 {1} [CI 12]. 

Cea mai mare parte a exploataţiilor agricole din România înregistrează un nivel scăzut de dezvoltare 

economică. La nivelul anului 2016, în categoria <8000 euro SO, se încadrează 3.236.060 

exploatații (94,57% din numărul total de exploatații), din care 2.333.210 fac parte din categoria 

<2000 euro SO {1} [CI12]. Exploatațiile cu dimensiunea economică de peste 8.000 euro SO sunt în 

număr de 185.980, adică 5,44% din totalul exploatațiilor din România. Dintre acestea, categoria 

8.000 - 15.000 euro însumează aproximativ 114.160 exploatații agricole (61,4% din total 

exploatațiilor peste 8.000 euro SO){1}[CI12]. 

Exploatațiile cu dimensiunea cuprinsă între 15.000 - 250.000 euro SO, în număr de 68.030 

reprezintă 36,6% din totalul exploatațiilor de peste 8.000 euro SO. Acestea reprezintă segmentul 

important în care există nevoia de investiții pentru depășirea lacunelor legate de dotare și 

productivitate, 95% din numărul total de exploatații care au primit finanțare prin PNDR 2014 – 2020, 

submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, făcând parte din această categorie. Exploatațiile 

de peste 250.000 euro SO sunt în număr de 3.790 (2.180 între 250.000 și 500.000 euro SO și 1.610 

peste 500.000 euro SO).{1} [CI12] 

Din punct de vedere al formei de organizare juridice, la nivelul anului 2016, 0,8% din numărul 

total de exploatații agricole aveau personalitate juridică, 98,8% erau organizate ca exploataţii 

agricole individuale (persoane fizice, persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale), iar 

0.4% ca întreprinderi familiale {49}[AI 8]. 

 

Fig. 3 Structura exploatațiilor agricole pe clase de mărime economică (Euro Standard Output) 
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Din SAU totală, o pondere însemnată (50,02%) prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca 
urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală 
prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de 
producție etc.  

Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, acestea 

sunt împărțite astfel: zone montane (15,09% din SAU total); zone cu constrângeri naturale 

semnificative (33,56% din SAU total); zone cu constrângeri naturale specifice (1,38% din SAU total) 

{3} [CI 20]. 

În zona montană* se remarcă o pondere crescută a exploatațiilor de mici dimensiuni, conform INS 

2010 (din totalul de aprox. 750 mii ferme în zona montană, 69% sunt < 2ha și 22% sunt în intervalul 

- 2ha -5ha). 

Evoluția veniturilor în agricultură  

În România venitul antreprenorial agricol a crescut constant, în perioada 2007-2018 (de la 1287,5 

EUR/AWU** la 4334,8 EUR/AWU). Cu toate acestea, venitul antreprenorial agricol din România este 

foarte scăzut comparativ cu media UE28 (30,5% din media UE28), ceea ce clasează RO pe 

penultimul loc între țările UE 28 {3}[CI 25]. 

 

 
 

Fig.4 - Venitul antreprenorial agricol (EURO/AWU) 
 

În România, venitul antreprenorial agricol pe lucrător, comparativ cu media veniturilor la nivelul 

întregii economii a fost de 59,8% în anul 2018. Acesta a cunoscut o fluctuație mare în perioada 

2007-2018, înregistrând un punct minim de 26.1% în 2007 și un punct maxim de 83% în 2011. 

Valoarea maximă din 2011 a fost produsă în principal de criza economică globală {3}[CI 25].  

Deși se situează peste media UE 28, diferența mai mică dintre veniturile agricole și cele de la nivelul 

întregii economii, în cazul României, este datorată veniturilor mai mici înregistrate la nivelul 

întregii economii, comparativ majoritatea statelor membre UE 28.  

                                                           
* Aspectul va fi revizuit la momentul disponibilității unor date statistice recente 
** AWU – Anual Working Unit (unitate de lucru anuală) 
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Fig.5 - Venitul antreprenorial agricol/Venit antreprenorial pe toate ramurile economiei 
 

În 2018, venitul factorilor agricoli†  anual a fost de 4.394,5 euro/AWU, reprezentând  26,3% din 

media UE28. Între 2007-2018 decalajul faţă de media UE28 a fost semnificativ, cu o fluctuație 

cuprinsă între 15,55% (2007) și 26,3% (2018). 

Indexul venitului factorilor din agricultură pe unitate anuală de muncă (Index 2010=100) a fost în 

2018 de 136,6 (față de 2010  înregistrând o creștere de 36.6%) {3}[CI 24].  

 

 
                 
 

               Fig.6 – Venitul factorilor agricoli 
  

Ponderea sprijinului direct în venitul factorilor agricoli, la nivelul anului 2017, înregistra 23% în 

RO, fiind foarte apropiată de media UE 28, care atingea 24%. {16} [CI24]. 

Plățile compensatorii în cadrul Pilonului II sunt în jur de 5% din venitul factorilor {16}.  

                                                           
† Venitul factorilor agricoli: venitul obținut cu ajutorul factorilor angajați în producția agricolă (teren, forță de muncă și 

capital). Se calculează scăzând valoarea consumului intermediar, a consumului de capital fix (amortizarea) și 
a impozitelor/taxelor pe producție din valoarea producției agricole exprimată la prețuri de bază și adăugând valoarea 
subvențiilor (altor subvenții) acordate pentru producție. De regulă, nu sunt incluse veniturile din alte surse (activități 
neagricole, salarii, prestații sociale, venituri din proprietate). 
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Fig. 7 Ponderea sprijinului direct în venitul factorilor agricoli 2017 

Venitul factorilor agricoli pe lucrător (AWU) este în medie mai mare în zonele care nu sunt 

afectate de constrângeri naturale (ANC) cu excepția perioadei 2015-2017, când venitul a fost mai 

mare în ANC, altele decât în zonele montane, (cu aprox. 30% mai mare). Din datele disponibile 

se poate observa că zonele cu cel mai mic venit sunt zonele montane, decalajul crescând în 

perioada 2015-2017 {16}. 

 

Fig. 8 Venitul factorilor agricoli pe lucrător (AWU) în zonele cu constrângeri naturale (ANC) 

În ceea ce privește distribuția sprijinului PAC la nivel național se poate constata o distribuire 

neuniformă a plățiilor, din perspectiva valorii totale pe categorii de exploatații, ceea ce arată 

concentrarea sprijinului PAC la nivelul unui număr redus de exploatații. {16}[I 24]   

În cazul plăților SAPS, la nivelul anului 2016, se poate observa o concentrare în categoriile < 5 ha 

și  5-50 ha, peste 351 mil euro, având în vedere și numărul mare de beneficiari aferenți acestor 

categorii, la polul opus situându-se valoarea plăților aferente exploatațiilor de peste 500 ha, în 

valoare de peste 269 mil euro. {50} 

Acest trend a continuat și în anul 2018, când plățile pentru categoriile <5 ha și 5-50 ha s-au situat 

la peste 379 mil euro, existând în continuare un număr mare de beneficiari aferenți acestor 
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categorii, în timp ce, valoarea plăților aferente exploatațiilor de peste 500 ha, s-a ridicat la o 

valoare de peste 290 mil euro. {50} 

Totodată, la nivelul anului 2016, se poate observa faptul că 31,09% din totalul plăților SAPS a fost 

încasat de 0,27% din solicitanți, respectiv exploatațiile din categoria >500 ha (2.427 exploatații). 

În același timp categoria >1000 ha (0,10% din solicitanți) a încasat 166 mil. euro, ceea ce 

reprezintă un  procent de 19,24% din totalul plăților SAPS. {50} 

În ceea ce privește totalul plăților acordate din FEGA (SAPS, Plata redistributivă, Plata pentru 

practici agricole benefice pentru climă şi mediu, Schema pentru tinerii fermieri, Sprijinul cuplat), 

se observă o menținere a modului de distribuție (similar cu cel pentru plățile SAPS), existând mici 

variații, între anul 2018, comparativ cu 2016. { A50} 
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Categorii 
suprafață 

fără 
suprafețe 

SAPS 
sub 5 ha 

între 5 și 
50 ha 

între 50 și 
100 ha 

între 100 și 
300 ha 

între 300 
și 500 ha 

între 500 
și 1.000 

ha 

peste 1.000 
ha 

TOTAL 

Număr 
beneficiari 

58.312 638.465 184.654 8.018 7.644 1.987 1.559 868 901.507 

Procent 6,47% 70,82% 20,48% 0,89% 0,85% 0,22% 0,17% 0,10% 100% 

Valoare 
plăți (euro) 

- 143.045.174 208.283.505 53.226.406 121.249.263 72.098.374 
102.811.02

5 
166.903.380 867.617.130 

Procent - 16,49% 24,01% 6,13% 13,97%% 8,31% 11,85% 19,24% 100% 

Suprafețe - 1.491.648 2.205.069 569.856 1.292.933 766.333 1.091.857 1.759.656 9.177.354,68 

Procent - 16,25% 24,03% 6,21% 14,09% 8,35% 11,90% 19,17% 100% 

Tabel 3 - Plăți SAPS, beneficiari și suprafețe 2016 {A50} 

 

Categorii 

suprafață 

fără 

suprafețe 

SAPS 

sub 5 ha 
între 5 și 

50 ha 

între 50 și 

100 ha 

între 100 și 

300 ha 

între 300 și 

500 ha 

între 500 și 

1.000 ha 

peste 1.000 

ha 
TOTAL 

Număr 
beneficiari 

58.312 638.465 184.654 8.018 7.644 1.987 1.559 868 901.507 

Procent 6,47% 70,82% 20,48% 0,89% 0,85% 0,22% 0,17% 0,10% 100% 

Valoare plată 
directă 

11.931.097 244.673.964 447.807.754 118.958.303 235.581.842 130.996.822 184.959.407 305.288.456 1.680.197.649 

Procent 

 
0,71% 14,56% 26,65% 7,08% 14,02% 7,80% 11,01% 18,17% 100% 

Suprafețe - 1.491.648 2.205.069 569.856 1.292.933 766.333 1.091.857 1.759.656 9.177.354 

Procent - 16,25% 24,03% 6,21% 14,09% 8,35% 11,90% 19,17% 100% 

Tabel 4 - Totalul plăților acordate din FEGA (SAPS, Plata redistributivă, Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, 

Schema pentru tinerii fermieri, Sprijinul cuplat) beneficiari și suprafețe 2016 {A50} 
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Categorii 
suprafață 

fără 
suprafețe 

SAPS 
sub 5 ha 

între 5 și 
50 ha 

între 50 și 
100 ha 

între 100 și 
300 ha 

între 300 și 
500 ha 

între 500 și 
1.000 ha 

peste 
1.000 ha 

TOTAL 

Număr 
beneficiari 52.929 607.693 

 

186.778 

 

8.866 

 

8.355 
2.094 1.591 879 869.185 

Procent 6,09% 69,92% 21,49% 1,02% 0,96% 0,24% 0,18% 0,10% 100% 

Valoare 
plată 
directă 

19.609.454 257.008.202 517.551.913 135.613.946 262.275.214 140.092.560 189.987.371 312.232.692 1.834.371.357 

Procent 1,07% 14,01% 28,21% 7,39% 14,30% 7,64% 10,36% 17,02% 100% 

Suprafețe - 1.424.344 2.314.429 630.522 1.413.259 806.496 1.107.071 1.781.642 9.477.767 

Procent - 15,03% 24,42% 6,65% 14,91% 8,51% 11,68% 18,80% 100% 

 

Tabel 5 - Totalul plăților acordate din FEGA (SAPS, Plata redistributivă, Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, 

Schema pentru tinerii fermieri, Sprijinul cuplat) beneficiari și suprafețe 2018 {A50} 
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În ceea ce privește sprijinul cuplat, la nivelul anului 2015, suma totală acordată a fost de aprox.  

193,79 mil euro, către un număr de 30.505 beneficiari, în timp ce la nivelul anului 2018, suma 

totală acordată pentru sprijinul cuplat a crescut la aprox. 225 mil euro, număr de beneficiari 

crescând la 59.496. {50} 

Din perspectiva sectorului în care a fost acordat sprijinul cuplat în 2015, aprox. 92,38 mil euro - 

48% a fost direcționat către sectorul vegetal, în timp ce aprox. 101,41 mil. euro – 52% s-a îndreptat 

către sectorul zootehnic. {50} 

 

  Fig. 9  % sprijin cuplat / sectoare (vegetal și zootehnic) 2015 

În ceea ce privește sectorul în care a fost acordat sprijinul cuplat în anul 2018, aprox. 76 mil euro 

- 33,71% a fost direcționat către sectorul vegetal, în timp ce aprox. 149 mil. euro – 66,29% s-a 

îndreptat către sectorul zootehnic.{50} 

 

 Fig. 10  % sprijin cuplat / sectoare (vegetal și zootehnic) 2018 
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Fig. 11 – Beneficiari plăți directe RO 2015-2017 comparativ cu UE 28  

Fig. 12 – Valoare plăți SAPS 2015-2018 {50} 
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Fig. 13 – Număr beneficiari și suprafețe SAPS 2015-2018
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Sprijinul mediu PAC/ha (plăți directe, plăți pentru zonele cu constrângeri naturale și alte 

constrângeri specifice) încasat în perioada 2016-2017 atingea 221 euro pentru RO, în timp ce la 

nivelul UE28 media sprijinului era de 325euro/ha. {16}[AI 88] 

Din totalul exploatațiilor existente la nivelul UE 28, un procent de 60,9% au încasat plăți directe în 

perioada 2016-2017, în timp ce în RO doar 24,4% din totalul exploatațiilor existente au încasat plăți 

directe, fapt ce arată o discrepanță majoră între Romănia și media UE28 (fig. 11). {16}[I24]  

În ceea ce privește valoarea adăugată netă la nivelul exploatației /AWU /sectoare de activitate 

agricolă‡, acesta este peste medie pentru fermele de cereale-semințe oleaginoase-proteice 

(CSOP) și alte culturi de câmp și granivore. La această situație contribuie și faptul că În România 

fermele specializate în culturi de câmp au cea mai mare dimensiune în comparație cu celelalte 

tipuri de ferme și primesc cea mai mare valoare a plăților directe. {16}[CI 26]  

Cea mai mică valoare adăugată netă se înregistrează în fermele mixte, zootehnice mixte, 

vegetale mixte și  fermele horticole, față de celelalte tipuri de ferme {16}[CI 26].  

 

 

 

Fig.14 - Valoarea adăugată netă la nivelul exploatației / AWU / sectoare de activitate agricolă 

                                                           
‡ Valoarea adăugată netă la nivelul exploatație: indicator RICA utilizat pentru a descrie valoarea totală a producției unei 

exploatații agricole, la care se adaugă plățile directe și din care se scad consumul intermediar și amortizarea. Este vorba 
de suma disponibilă pentru plata tuturor factorilor ficși de producție ai unei exploatații agricole (teren, forța de muncă 
și capitalul). 
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În graficul de mai jos se poate observa că  valoarea adăugată netă la nivelul exploatației/AWU 

crește odată cu dimensiunea acesteia, veniturile, altele decât plățile directe/AWU, crescând 

exponențial începând cu exploatațiile > 20 ha.   {16}[CI 26].  

 

Fig.15 – Evoluția valorii adăugate nete la nivelul exploatației în funcție de dimensiunea fermei 

Gestionarea riscurilor în agricultură 

În România, riscul climatic are unul dintre cele mai ridicate niveluri dintre statele UE, expunând 

culturile agricole la un număr ridicat de fenomene climatice extreme, cu pierderi importante de 

producție care afectează aproape toate regiunile țării în ultimii ani, în special în regiunile de Sud-

Est, Sud-Muntenia, București-Ilfov și regiunile Sud-Vest Oltenia.  

Perioada 
de 

referință 

Suprafața afectată de fenomene meteorologice adverse Total suprafață 
afectată (ha) 

Secetă Inundaţii, 
grindină, ploi  

torenţiale,  viituri 

Temperaturi  
scăzute,  îngheţ, 

viscolul,  depuneri 
masive  de  zăpadă 

2015 1.584.088  101.746 66.672 1.752.506 

2016 1.040.002 140.616 5.203 1.185.822 

2017 298.365 73.419 39.598 411.383 

2018 187.101 172.419 6.418 365.939 

Tabel 6 - Suprafața afectată de fenomene meteorologice adverse, pe tipuri de fenomene și total 

– 2015-2018 

Tipurile de riscuri acoperite de către societățile de asigurare în sectorul agricol sunt: ploaia 

torențială, furtuna/vijelia, grindina, alunecarea/prăbușirea/surparea de teren, înghețul timpuriu 

de toamnă, înghețul târziu de primăvară, boli chirurgicale, obstetricale, infecțioase și interne. 
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Din datele raportate de societățile de asigurări către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

valoarea primelor brute subscrise în sectorul agricol a fost de 103.926.105 lei în anul 2017 și de 

92.063.182 în anul 2018 {7}[AI 2] . Din valoarea acestor prime, aproximativ 12% a reprezentat 

asigurări pentru animale, diferența reprezentând asigurări pentru culturile agricole.   

Prin PNDR 2014-2020, a fost lansată submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și 

a plantelor, în scopul încurajării fermierilor de a participa la scheme de asigurare private în vederea 

gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă. Totodată, prin această 

sub-măsură se urmărește extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare 

care pot afecta semnificativ performanțele exploatațiilor agricole. Fermierii s-au putut asigura 

împotriva unor fenomene climatice nefavorabile precum: secetă, arșiță, inundații, grindină, îngheț, 

ploi torențiale sau ploi excesive, furtună, vijelie și tornadă și infestările cu organisme de carantină 

dăunătoare plantelor. 

Fenomenele climatice extreme destabilizează profund veniturile în cadrul exploataţiilor agricole, 

în special din perspectiva lipsei de predictibilitate. În afară de acest factor de risc, veniturile 

exploatațiilor agricole sunt impactate negativ și de nivelul scăzut de pregătire profesională și 

competenţe profesionale în rândul fermierilor, servicii de consiliere și consultanță slab dezvoltate, 

utilizarea redusă a agriculturii de precizie și a tehnologiilor noi, nivelul scăzut de organizare a 

fermierilor în structuri asociative cu rol economic, scăderi ale productivității și/sau randamentelor 

ca urmare a manifestării unor constrângeri naturale și/sau de utilizarea redusă a instrumentelor de 

gestionare a riscurilor pentru atenuarea riscurilor economice în agricultură. 
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SWOT Obiectiv Specific 1 

Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga Uniune pentru 

sporirea  securității  alimentare 

Puncte Tari 
 
- Suprafață agricolă semnificativă cu 
pondere crescută a terenurilor arabile 
 
- Bună asimilare a tehnologiilor inovative la 
nivelul exploatațiilor comerciale mari 
 
- Existența unui instrument de gestionare a 
riscurilor 
 
- Valoare adăugată netă crescută în cazul 
exploatațiilor comerciale mari 
 
 
 

Puncte slabe 
 

- Venituri mici în special în cazul fermelor 
zootehnice mixte (creşterea mai multor specii), 
precum şi în cazul exploatațiilor mixte de tip 
vegetal și animal, dar şi la nivelul exploatațiilor  
mixte vegetale/horticole  
 

- Număr foarte mare al exploatații de mici 
dimensiuni (sub 5 ha)  
 
- Dimensiune medie scăzută a exploatațiilor 
agricole (3,65 ha) de 4,5 ori sub nivelul mediei UE 

- Dimensiunea economică a exploatațiilor scăzută 
(de 9,8 ori față de media UE)  
 
- Venituri mici ale fermierilor/lucrătorilor în 
agricultură comparativ cu celelalte sectoare, ceea 
ce conduce la abandonarea activităților agricole în 
favoarea alotor tipuri de activități 
 
- O pondere ridicată a suprafeţelor agricole situate 
în zone afectate de constrângeri naturale, 
caracterizate de productivităţi reduse ale 
terenurilor, în special în zona montană 
 
-  Gradul de dotare tehnică scade proporțional cu 
scăderea dimensiunii exploatației 

- Dotare/utilizare redusă cu sisteme de avertizare 
timpurie/protecție împotriva efectelor climatice 
adverse 
 
- Reticența fermierilor de a se organiza în structuri 
asociative cu rol economic 
 
- Distribuirea neuniformă a sprijinului SAPS (0,27% 
din beneficiari încasează 31% din valoarea plăților 
unice pe suprafață 
 
- Slaba adaptare a fermelor în gestionarea 
riscurilor  
 
-  Nivel scăzut de pregătire profesională de bază și 
de competenţe profesionale în rândul fermierilor 
și servicii de consiliere și consultanță slab 
dezvoltate 
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Oportunități 
 
- Susținerea veniturilor exploatațiilor 
agricole prin direcționarea eficientă a 
sprijinului SAPS, pentru a dezvolta fermele 
orientate spre piaţă 

- Creșterea performanței economice și a 
veniturilor la nivelul exploatațiilor prin 
economie circulară, utilizarea agriculturii 
de precizie și altor tehnologii noi 
 
- Dezvoltarea segmentul de mijloc al 
agriculturii din România prin susținerea 
veniturilor și investiții la nivelul 
exploatațiilor agricole 
 

- Creșterea valorii nete adăugate la nivelul 
fermei pentru fermele zootehnice și mixte 

- Cererea crescută pentru produse de nișă, 
cu valoare adăugată mare  
 
- Interes crescut al consumatorului pentru 
alimente sănătoase și cu un impact redus 
asupra mediului 
 
- Înființarea de forme asociative cu rol 
economic și cooperarea între fermieri și 
actorii din cadrul lanțului valoric, în special 
în cazul exploatațiilor de mici dimensiuni 
 
- Implicarea formelor asociative în 
formarea profesională/consilierea 
fermierilor 
 
- Investiții în capital uman pentru creșterea 
nivelului de profesionalizare 

- Existența și posibilitatea utilizării viitoare 
a instrumentelor de gestionare a riscurilor 
pentru atenuarea riscurilor economice în 
agricultură 

Amenințări 
 
- Abandonarea activității agricole din cauza 
veniturilor mici și variațiilor mari ale acestora 
 
- Fluctuația prețurilor pentru produse agricole și 
expunerea fermierilor la riscuri de piață 

- Creșterea prețurilor la energie și inputuri; 
 
- Creșterea numărului de fenomene climatice 
extreme și a intensității acestora 
 

- Reticența fermierilor în utilizarea  tehnologiilor 
noi, datorată incapacității susținerii financiare, 
precum și interesul scăzut asupra formării și 
școlarizării în vederea folosirii tehnologiilor 
avansate. 

- Menținerea la nivelul UE a restricției cu privire la 
utilizarea ingineriei genetice pentru creșterea 
rezistenței la boli și dăunători și pentru adaptarea 
la schimbarile climatice 
 
- Impactul negativ asupra exploatațiilor cauzat de 
dezastrele naturale, fenomene climatice 
nefavorabile și evenimente catrastofale  
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Obiectiv Specific 2. Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității 

Forța de muncă din agricultură 

În anul 2016, forţa de muncă existentă în exploatațiile din RO (3.422.030) echivala cu 1,59 mil. de 

Unităţi Anuale de Muncă (AWU), reprezentând 17,43% din total UE 28 {1} [CI 13]. În ceea ce privește 

distribuția forței de muncă pe sexe, similar cu UE 28, în RO predomină bărbaţii (74,4% RO și 79% UE 

28).  

Majoritatea fermierilor îşi lucrează individual terenul (49,8% din total AWU). Forţa de muncă 

angajată este doar 4,5% din AWU, nivel cu 12,2 pp mai puțin decât în UE 28. {1} [CI 13]. 

Față de anul 2010, în 2016, raportul dintre numărul managerilor de ferme < 40 de ani ce revin la 

un manager de >55 de ani s-a diminuat comparativ cu cel al UE care a crescut (11,2:100  în România, 

faţă de  18,3:100 în UE 28) şi reflectă gradul de îmbătrânire al forţei de muncă din sector, care 

este mai accentuat decât cel de la nivelul UE28. Acest fenomen se reflectă în România și în 

ponderea tinerilor fermieri: 7,45 % în totalul managerilor de fermă {1}[CI 14]. 

În România, comparativ cu alte state ale UE28, forţa de muncă din agricultură este încă 

supradimensionată. În anul 2018 peste 19,1% din totalul persoanelor ocupate activau în agricultură 

și  doar 2,8% în industria alimentară. Doar în cazul industriei alimentare, România înregistrează 

valori apropiate cu cele ale UE, în celelalte sectoare există diferențe, uneori semnificative. {1}[CI 

08].  

Ocuparea forței de muncă în sectorul primar (activităţi agricole, forestiere şi piscicole) a scăzut 

cu 6,3 p.p.  în ultimii 5 ani (de la 29,3% la 23%), cu mult sub media UE (0,7 p.p.) {1}[CI 08].  

În ceea ce privește costul cu forța de muncă în agricultură, conform datelor Rețelei de Informații 

Contabile Agricole (RICA) {55} [AI99], în 2018, au rezultat următoarele: 

- exploatațiile cu dimensiunea economică predominantă dată de culturi de câmp au avut un cost 

mediu cu forța de muncă/lucrător de 12,06 RON pe oră, respectiv 30.150 RON (aproximativ 6.307 

euro) pe an; 

- exploatațiile cu dimensiunea economică predominantă dată de culturi horticole au avut un cost 

mediu cu forța de muncă/lucrător de 9.01 RON pe oră, respectiv 22.525 RON (aproximativ 4.712 

euro) pe an; 

- exploatațiile cu dimensiunea economică predominantă dată de culturi permanente au avut un 

cost mediu cu forța de muncă/lucrător de 9,71 RON pe oră, respectiv 24.275 RON (aproximativ 

5.078 euro) pe an; 

- exploatațiile vegetale mixte au avut un cost mediu cu forța de muncă/lucrător de 11,76 RON pe 

oră, respectiv 29.400 RON (aproximativ 6.150 euro) pe an; 

- exploatațiile cu dimensiunea economică predominantă dată de erbivore au avut un cost mediu cu 

forța de muncă/lucrător de 10,54  RON pe oră, respectiv 26.350 RON (aproximativ 5.512 euro) pe 

an; 
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- exploatațiile cu dimensiunea economică predominantă dată de granivore au avut un cost mediu 

cu forța de muncă/lucrător de 11,68 RON pe oră, respectiv 29.200 RON (aproximativ 6.108 euro) 

pe an. 

- exploatațiile zootehnice mixte au avut un cost mediu cu forța de muncă de 11,29 RON pe oră, 

respectiv 28225 RON (aproximativ 5904 euro) pe an; 

- exploatațiile mixte (culturi și animale) au avut un cost mediu cu forța de muncă/lucrător de 

10,77 RON pe oră, respectiv 26.925 RON (aproximativ 5632 euro) pe an; 

- costul mediu cu forța de muncă pe întreg sectorul agricol a fost aproximativ 10,85 RON, 

respectiv 27.126 RON (aproximativ 5.675 euro) pe an. 

 

Fig. 16 Costul mediu cu forța de muncă pe ramuri agricole și media sectorului agricol 

În 2016, doar 2,8 % dintre managerii exploatațiilor au absolvit învăţământ agricol (educație de 

bază  și  0,4 % educație completă), înregistrând o ușoară creștere față de 2010 când 2,5% dintre 

manageri aveau educație agricolă de bază și completă), dar cu mult sub nivelul UE 28 (31,6% 

educație de bază și completă) în timp ce 96,7% din managerii români aveau doar experienţă practică 

agricolă, comparativ cu media UE 28 de 68,3% {3}[CI 15].  

În ceea ce privește pregătirea tinerilor manageri de exploatație (sub 35 ani) la nivelul anului 2016, 

după formele de învățământ agricol absolvite, 3,2% au finalizat educație de bază 0,9% educație 

completă și 89,6% aveau doar experiență practică agricolă {3}[CI 15]. 

Productivitatea muncii, productivitatea totală a factorilor de producție, VAB și dotarea tehnică 

a fermelor  

La nivel național, productivitatea totală a factorilor de producție din agricultură a avut un trend 

ascendent în perioada 2005-2015, dar a  scăzut cu 1,4% în 2016  {3}[CI 28].  
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Există decalaje semnificative între România şi UE28 şi în materie de productivitate a muncii în 

sectorul agricol, valoarea medie pentru anii 2015-2017 a fost de aprox 4 ori mai mică decât cea 

înregistrată în UE 28  (4.688,4 euro/AWU, respectiv 18.490 euro/AWU) {3}[CI 29].  

În perioada 2012-2017, media anuală a ratei de creştere a productivității muncii a fost de 2,9%, 

similară cu cea de la nivelul UE 28 (2%) și situându-se la nivel mediu raportat la celelalte state 

membre {3}[CI 29].  

Diferențe semnificative față de UE au fost legate de intensitatea utilizării forței de muncă în 

exploatații (AWU/exploatație), ca expresie a productivității. Astfel, în anul 2016, AWU/fermă din 

România a fost la aprox. 1/3  din media UE 28 (0,46 AWU/fermă față de 1,3 AWU/exploatație){1} 

[CI 12].  

 

Fig.17 Productivitatea totală a factorilor (Index 2005UE = 100) 

În 2018, în România, sectorul primar (agricultura, silvicultură, pescuit) a generat 8,793 miliarde 

euro valoare adăugată brută (VAB), reprezentând 4,8% din totalul VAB la nivelul țării.  

Ponderea sectorului primar în România rămâne de peste 3 ori mai mare decât ponderea acestuia 

în UE28 (1,60% în 2018). Nivelul scăzut al VAB în agricultură a afectat sumele alocate pentru 

investiţii. {1}[CI 11]  

În 2017, 12,4% din VAB din agricultură s-a reîntors în sector sub forma investiţiilor, nivelul formării 

brute de capital fix în agricultură (FBCF) fiind de 1,071 miliarde euro, sub media UE28 de 2,057 

miliarde euro  {3} [CI 27].  

 

Fig.18 Formarea brută de capital fix în agricultură în România 
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În cadrul actualei perioade de programare submăsura 4.1 – Investiții în active fizice din PNDR 2014-

2020 a avut un grad de accesare de 260,8%, fapt ce a arătat un interes crescut pentru sprijinul 

acordat pentru acest tip de investiții. În acest sens, au fost susținute investițiile care au contribuit 

la creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente 

performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea 

fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii).  

Numărul de proiecte finanțate este de 1.721 cu o valoare eligibilă de 1.063,33 mil. euro ( 856,27 

mil. euro valoare publică), din care 81% din proiecte au vizat sectorul vegetal, iar 19% sectorul 

zootehnic. 

În sectorul vegetal, 92% din proiecte aparțin ramurii agricole culturi de câmp (1.284 proiecte cu o 

valoare publică de 430,62 mil. euro). Sprijinul a vizat în special achiziția de utilaje si echipamente 

agricole (94%).  

În sectorul zootehnic 52% din proiecte aparțin sectorului de creștere bovine – carne și lapte (167 

proiecte cu o valoare publică de 159,15 mil. euro.) Sprijinul a vizat în special construcțiile agricole 

(inclusiv echipamentele asociate). 

Din totalul de 1.637 de proiecte finanțate, 95% din proiecte au deservit exploatațiile cu dimensiunea 

economică între 12.000 – 250.000 euro SO. Cu toate acestea, numărul exploatațiilor finanțate prin 

PNDR 2014-2020 reprezintă aproximativ 2.4% din numărul total de exploatații din această categorie 

de dimensiune economică. 

După tipul investiției, se observă că în sectorul vegetal un procent de 25% sunt investiții noi și 75% 

au vizat extinderi/modernizări în timp ce în sectorul zootehnic procentul investițiilor noi este mai 

mare comparativ cu modernizările (61% versus 39%). 

De asemenea, ferma de familie, o categorie de fermă prioritară pentru România a fost finanțată cu 

alocare separată, iar 13% din totalul proiectelor au fost finanțate pe această categorie de fermă. 

Având în vedere structura pe vârste, au fost prioritizați tinerii fermieri, 37% din proiectele finanțate 

pe 4.1 fiind depuse de aceștia. {27} 

Infrastructura de irigații 

Referitor la infrastructura de îmbunătățiri funciare, se înregistrează dificultăți în ceea ce privește 

adaptarea agriculturii la schimbările climatice, în condițiile în care agricultura din România este în 

continuare, dependentă de condițiile meteorologice, ce generează fluctuații mari ale veniturilor 

fermierilor.  

Deși au fost realizate investiții importante din fonduri europene și naționale, o mare parte din 

sistemele de irigaţii existente sunt degradate sau nefuncţionale, ori neadaptate la tipologia 

fermelor și cerințele utilizatorilor. 

Până la finele anului 2019, au fost constituite un număr de 615 OIF-uri și 24 FOIF, a căror suprafaţă 

amenajată este detaliată în tabelul de mai jos. {39}[AI 96] 
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Specificare OIF 

Din care: 

FOIF 

Din care: 

OUAI ODD OUAI ODD 
FOIF fără 
OUAI/ODD 

0 I II III IV V VI VII 

Număr 615 588 27 24 88 3 0 

Suprafață 
brută (ha) 

 
1.330.413,20 211.809,00  239.359,00 81.155,00 75.240,00 

Total 615 1.542.222,20 24 320.514,00 75.240,00 

Total 
suprafață 
(II+III+VII) 

1.617.462,20 

 

Tabel 7 – Nr. OIF-uri, FOIF-uri și suprafețe (2019) 
 
OIF - organizații de îmbunătățiri funciare; 
FOIF - federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare; 
OUAI - organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații; 
ODD - organizații de desecare și drenaj. 

 
În ceea ce privește suprafaţa agricolă amenajată cu lucrări de desecare-drenaj și combatere a 
eroziunii solului, la finalul anului 2019, situația este următoarea: 
 

Specificare Suprafață brută (ha) Suprafață netă (ha) 

Suprafață amenajată cu lucrări 
de desecare-drenaj  

3.086.234,00 2.838.803,00 

Suprafață amenajată cu lucrări 
de combatere a eroziunii solului  

2.231.355,00 2.091.190,00 

Tabel 8 – suprafață agricolă amenajată cu lucrări de desecare-drenaj și combatere a eroziunii 
solului (2019) 

Amenajările de desecare la nivelul întregii țării sunt amplasate pe o suprafața de 3,086 mil. ha, 
împărțită într-un număr de 542 amenajări de desecare-drenaj {40} [AI 86], din care: 

- 247 amenajări sunt în complex cu irigațiile și combaterea eroziunii solului (CES) în suprafață 
de 450.500 ha și  

- 67 incinte îndiguite în suprafață de 531.500 ha. 
 
În RO suprafață amenajată cu lucrări pentru CES este cuprinsă într-un număr de 663 amenajări pe 
un total de 2.231.335 ha din care în complex suprafața de 129.694 ha. într-un număr de 169 
amenajări. {40} [AI 87] 

Suprafaţa agricolă amenajată pentru irigaţii nu s-a modificat semnificativ în timp, menținându-se 

la aprox 3,1 milioane ha, respectiv în anul 2018, la valoarea de 3.045.114 ha{2} [AI 34], din aceasta, 

suprafața viabilă economic este de 1,8 mil. ha {19} [AI 33]. 

Suprafața irigabilă, la nivelul anului 2016 a fost de doar 2,7% din SAU, mult sub necesarul României 

{2}[CI18], respectiv o suprafață de aproximativ 337.569 ha, prezentând un trend ascendent față 

de anul 2013 (1,8% SAU), dar descendent față de anii anteriori (3,1 % din SAU în 2010 sau 4,5% din 

SAU în 2007). {3} [AI 35]  
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Suprafața efectiv irigată înregistrează un trend ascendent față de anul 2010 (1% din SAU), dar 

rămâne mică în raport cu nevoia reală, doar 1,9% din SAU, respectiv o suprafață de 240.010 ha 

fiind irigată în anul 2016.{3} [AI 35] 

Sistemele de irigații din RO sunt deficitare pe mare parte a terenurilor. Absenţa sau gradul mare 

de degradare a infrastructurii de irigaţii a făcut ca, aprox. 48% din suprafaţa agricolă (7,1 mil ha, 

în 2006) să fie afectată de secetă (în special Câmpia Română, sudul Moldovei şi Dobrogea) {21}. 

Volumul total de apă captat în anul 2018 a fost de 6.357.853 mii m3 {21}[AI36]. Volumul de apă 

utilizat în agricultură a crescut cu 18,33%, de la 1.134.660 mii m3 în 2013, la 1.343.875 mii m3 în 

2018{21} [CI 37], dar agricultura RO rămâne dependentă de factorii climatici.  

În perioada de programare 2014-2020, prin intermediul sM 4.3 - componenta infrastructură pentru 

irigații, investițiile vizează o suprafață de aproximativ 413.000 ha, la nivelul anului 2019 {27}.  

Ținând cont că infrastructura de irigaţii existentă este depăşită, din punct de vedere al eficienţei 

utilizării resurselor de apă, existând totodată riscul ca abandonarea infrastructurii de irigaţii să 

genereze grave probleme sociale, economice şi de mediu, se impune continuare investițiilor în 

acest domeniu, cu un impact pozitiv asupra mediului și rezervelor de apă ale României. 

Evoluţia schimburilor comerciale cu produse agroalimentare  

În ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agroalimentare, în perioada 2008-2018, 
exceptând anii 2013 și 2014 când a înregistrat excedent comercial (324,9 mil euro, respectiv 514,3 
mil euro), România a înregistrat deficit comercial care în anul 2018 a ajuns la 1.153,2 mil. euro. 

{53} [CI30] 
Conform datelor statistice, reprezentate grafic mai jos, se observă că deficitul a rezultat 
preponderent din comerțul intra-UE, România reușind ca în comerțul extra-UE să înregistreze 
excedent comercial în perioada 2010-2018. 
 
De asemenea, se observă faptul că România exportă preponderent materii prime și produse cu 
valoare adăugată mică și importă produse cu valoare adăugată mare. 
 

 
Fig. 19 Structura schimburilor comerciale cu produse agroalimentare cu toate statele 

 {16}[CI 30] (mil. EUR) 
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Fig. 20 Structura schimburilor comerciale cu produse agroalimentare cu state terțe 

{16}[CI 30] (mil.euro) 

 

 
 

Fig. 21 Structura schimburilor comerciale cu produse agroalimentare cu state membre UE 

{16}[CI 30] (mil. euro) 

 

În ceea ce privește importurile și exporturile de produse agroalimentare pe produse și categorii 

de produse, în anul 2018, din datele de mai jos se observă că principlele produse/categorii de 

produse exportate sunt:  grâul, porumbul, semințele de floarea soarelui, țigările și semințele 

de rapiță, iar cele importate sunt: carnea de porc, produsele de brutărie, patiserie și biscuiți, 

preparatele alimentare, ciocolată și preparatele pentru hrana animalelor. {53} [AI98] 
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Denumirea produsului 

EXPORT 

Cantitate 
(mii tone) 

Valoare 
(mil. euro) 

% din 
total valoare 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

TOTAL, din care: x x 6.488,4 6.230,0 100,0 100,0 

Grâu 5.886,8 5.837,5 1.037,7 1.003,8 16,0 16,1 

Porumb 4.680,0 3.773,2 869,3 729,9 13,4 11,7 

Semințe de floarea-soarelui 1.726,8 1.335,4 638,8 523,7 9,8 8,4 

Țigări 37,3 48,6 581,7 660,1 9,0 10,6 

Semințe de rapiță 1.320,2 1.534,2 477,5 579,6 7,4 9,3 

Orz 1.336,1 1.442,7 235,6 215,1 3,6 3,5 

Animale vii din specia ovine sau 
caprine 

86,0 80,9 176,4 175,0 2,7 2,8 

Ulei de floarea-soarelui 233,9 167,3 162,4 125,7 2,5 2,0 

Animale vii din specia bovine 61,6 77,6 162,2 202,8 2,5 3,3 

Produse de brutărie, patiserie și 
biscuiți 69,4 59,1 145,5 123,9 2,2 2,0 

Carne de pasăre 69,5 59,4 134,0 114,7 2,1 1,8 

Preparate alimentare  23,2 22,3 125,9 130,3 1,9 2,1 

Turte din extracția uleiurilor 
vegetale 639,4 477,8 121,6 85,2 1,9 1,4 

Tutun prelucrat 7,5 3,3 100,9 33,6 1,6 0,5 

Preparate și conserve din carne 28,2 23,2 97,7 75,4 1,5 1,2 

Ciocolată 15,4 18,0 81,5 80,7 1,3 1,3 

Ape care conțin zahar sau alți 
îndulcitori 200,7 173,2 76,0 63,6 1,2 1,0 

Turte de soia 155,6 134,6 57,4 45,1 0,9 0,7 

Cârnați, salamuri si prod. similare 15,4 15,1 55,0 47,3 0,8 0,8 

Brânzeturi 15,6 14,3 51,5 46,9 0,8 0,8 

Boabe de soia 139,2 274,0 50,9 101,5 0,8 1,6 

Miere naturala 11,3 12,2 41,8 45,8 0,6 0,7 

Legume in stare proaspătă sau 
refrigerată 

6,2 8,9 40,3 40,8 0,6 0,7 

Carne de ovine sau caprine 9,8 8,2 37,7 34,1 0,6 0,5 

Lapte și smântână 71,0 60,0 35,5 28,8 0,5 0,5 

Alte produse x x 893,7 916,4 13,8 14,7 

 

Tabel 9 Exporturile de produse agroalimentare în anul 2018, comparativ cu 2017 
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Denumirea produsului 

IMPORT 

Cantitate 
(mii tone) 

Valoare 
(mil. euro) 

% din 
total valoare 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

TOTAL, din care: x x 7.641,6 7.083,9 100,0 100,0 

Carne de porc 294,4 232,4 520,0 475,2 6,8 6,7 

Produse de brutărie, patiserie și 
biscuiți 151,1 140,7 320,1 287,8 4,2 4,1 

Preparate alimentare 72,3 66,0 288,3 250,9 3,8 3,5 

Ciocolată 83,1 73,3 275,6 245,2 3,6 3,5 

Preparate pentru hrana 
animalelor 393,9 337,6 256,1 215,6 3,4 3,0 

Brânzeturi 86,7 73,7 243,5 217,7 3,2 3,1 

Cafea 53,8 50,5 209,9 203,3 2,7 2,9 

Turte de soia 567,5 527,1 200,1 171,1 2,6 2,4 

Semințe de floarea-soarelui 315,3 277,3 191,5 160,9 2,5 2,3 

Carne de pasăre 143,1 142,0 182,5 168,3 2,4 2,4 

Citrice 268,5 247,0 168,4 160,5 2,2 2,3 

Banane 219,2 203,2 147,5 146,2 1,9 2,1 

Zahăr 383,4 368,9 146,3 169,3 1,9 2,4 

Tutun brut 27,3 32,2 140,1 172,8 1,8 2,4 

Țigări 9,4 6,7 131,4 97,7 1,7 1,4 

Porumb 417,0 463,1 120,9 130,1 1,6 1,8 

Grâu   695,2 1.250,0 115,5 203,9 1,5 2,9 

Tutun prelucrat 16,2 16,0 109,2 98,9 1,4 1,4 

Alcool etilic nedenaturat cu titru 
sub 80% 

23,6 24,4 107,3 96,8 1,4 1,4 

Ape care conțin zahar sau alți 
îndulcitori 

158,1 117,4 105,6 78,2 1,4 1,1 

Animale vii din specia porcine 51,4 32,6 98,2 85,6 1,3 1,2 

Extract de malț 43,4 58,5 97,1 89,1 1,3 1,3 

Boabe de soia 261,3 133,8 92,6 54,7 1,2 0,8 

Tomate 87,2 76,5 91,0 84,4 1,2 1,2 

Lapte si smântâna 191,5 208,0 86,3 97,4 1,1 1,4 

Alte produse x x 3.196,4 2.922,7 41,8 41,3 

 
Tabel 10 Importurile de produse agroalimentare în anul 2018, comparativ cu 2017 
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Evoluția sectorului agricol 

Sectorul vegetal 

România se remarcă prin diversitatea condițiilor pedo-climatice, favorabile pentru obținerea 

de producții agricole diversificate ce pot acoperi un segment important al cererii interne de 

produse agro-alimentare și nu numai.  

Cereale, oleaginoase și proteice 

Suprafața totală cultivată cu cereale în România în perioada 2013-2018 a înregistrat o creștere între 

anii 2013 -2016 și o scădere în anii 2017-2018 ajungând în anul 2018 la aproximativ 5,2 mil. Ha. 

Producția totală de cereale a crescut în anul 2018 cu circa 51% față de anul 2013, de la aproximativ 

20.9 mil. t la 31,7 mil t. {1}[AI 37] 

 

Fig. 22 – Suprafaţa şi producţia totală de cereale boabe din România 

 

Ponderea suprafețelor cultivate cu porumb și grâu , în perioada 2013-2018 a fost în medie de 

46,7%  și respectiv 39,1% din  suprafața totală cultivată cu cereale {1}[AI 37] 

În medie, pe perioada 2013-2018, suprafața totală cultivată cu cereale boabe în România reprezintă 

cca. 9,5% din suprafața cultivata cu cereale în UE 28 {1}[AI 37], iar producția totală din România 

reprezintă cca. 7,7% din producția de cereale în UE 28. {1}[AI 38]. 

În medie pe cei 6 ani, randamentul la porumb  a fost de 5,1 tone/ha, reprezentând circa 68% 

din randamentul/ha obținut la nivel UE 28, iar la grâu randamentul a fost de 4,1 tone/ha, 

reprezentând circa 70% din randamentul/ha obținut la nivel UE 28 {1}[AI 38]. 

Suprafața cultivată cu orz și orzoaică în anul 2018 a atins 409,7 mii ha reprezentând circa 3,3 % din 

suprafața UE 28 {1}[AI 37]. Cu toate că în ultimii doi ani suprafața cultivată a avut un trend 

descendent, producția totală de orz și orzoaică a crescut de la 1.542,25 mii tone în anul 2013 la 

1.884,51 mii tone în anul 2018, pe fondul majorării producției medii care a crescut  de la 3,11 t/ha 
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în anul 2013 la 4,60 t/ha în anul 2018 {1}[AI 38]. Producția medie a perioadei 2013-2018 a fost de 

3,71 t/ha, reprezentând circa 76% din randamentul UE, înregistrat în aceeași perioadă {1}[AI 38]. 

Din totalul suprafeței de orz și orzoaică din anul 2018, suprafața cultivată cu orzoaică reprezintă 

circa 40% {1}[AI 37]. 

Suprafața cultivată cu orez a scăzut de la 11.930 ha în anul 2013 la 8.410 ha în anul 2018, când a 

reprezentat doar 1,9% din suprafața cultivată cu orez la nivelul UE {1}[AI 37].  

Producția de orez a scăzut în 2018 cu 18 % față de anul 2013, când aceasta s-a situat la nivelul de 

44.020 tone, datorită reducerii suprafețelor cultivate. Randamentul mediu pe 6 ani a fost de 4,4 

tone/ha fata de media UE de 6,7 tone/ha. {1}[AI 38].  

Suprafața totală cultivată cu plante oleaginoase  (floarea soarelui, rapiță, soia) a avut o evoluție 

ascendentă în perioada 2013-2018, de la 1,42 milioane ha în anul 2013, atingând 1,81 milioane ha 

în anul 2018 [AI 39]{49}. 

 

Fig. 23 – Suprafaţa şi producţia totală de oleaginoase din România 

Suprafețele cultivate anual cu floarea soarelui în perioada 2013-2018, au fost cuprinse între 1-1,1 

milioane ha {1}[AI 39]. Producția medie la floarea soarelui în perioada 2013-2018 a fost de 2,27 

tone/ha, situându-se cu 4,71% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă la nivelul UE 28, de  2,17 

tone/ha {1}[AI 40].  

Deși la nivel național există capacități de procesare a florii soarelui care ar putea acoperi întreaga 

producție, în perioada 2013-2017 pe fondul supraproducției înregistrate, coroborată cu cererea 

internă de ulei de floarea soarelui, au fost exportate cantități cuprinse între 1,1 -1,5 milioane 

tone.{49}[AI 41].  

Suprafețele cultivate cu rapiță {1}[AI 39] au avut în general un trend ascendent în perioada 2013-

2018, cu excepția anului 2015, când datorită temperaturilor ridicate și secetei atmosferice și 

pedologice manifestate cu diferite intensități în toată țara în perioada aprilie–septembrie, 

suprafețe însemnate (37 mii ha) au fost calamitate.  
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În anul 2018, suprafața cultivată cu rapiță a atins 632 mii ha, crescând de 2,3 ori față de anul 

2013{1}[AI 39], iar producția totală a atins nivelul de 1,6 milioane tone în 2018, crescând de 2,4 

ori față de anul 2013 {1}[AI 40]. Producția medie a oscilat de la un an la altul, media perioadei 

2015-2018 fiind de 2,64 tone/ha, 82.3% din media UE 28 de 3,21 tone/ha {1}[AI 40]. Capacitățile 

de procesare la nivel national sunt de doar 450 mii tone anual neadaptate la producția interna de 

materie primă {49}[AI 41]. 

Suprafețele cultivate cu soia au înregistrat o ușoară tendință de creștere în perioada 2013-2014, o 

creștere accentuată înregistrându-se în perioada 2015-2018, urmare introducerii sprijinului 

cuplat. În anul 2018, suprafața cultivată cu soia a atins 167,4 mii ha, fiind de 2,5 ori mai mare față 

de anul 2013 {1}[AI 39]. 

Producția totală de soia a crescut semnificativ în anii 2017 și 2018, situându-se la 416 mii tone în 

2017 și respectiv 486 mii tone în 2018 {1}[AI 40]. Producția medie a perioadei 2013-2018  a fost 

de 2,49 tone/ha, față de 2,95 tone/ha media UE 28. {1}[AI 40].  

Cererea internă de soia și șroturi de soia este completată cu importuri care se mențin la niveluri 

destul de ridicate de circa 500-550 mii tone anual, care provin cu preponderență (peste 90%) 

din țări precum Brazilia, Argentina, SUA {49}[AI 41]. 

La nivelul anului 2018, circa 45% din suprafața cultivată cu soia s-a cultivat în regim irigat, soia 

fiind o cultură care fără irigații și o combatere corespunzătoare a bolilor și dăunătorilor, nu se 

dezvoltă optim {45}. Astfel, în lipsa unei susțineri financiare adecvate care să le asigure fermierilor 

un profit minim, aceștia se pot reorienta către alte culturii mai profitabile, mai puțin sensibile la 

factorii de mediu, boli și dăunători. 

 

România exportă cantități însemnate de cereale si oleaginoase vrac, în detrimentul prelucrării 

acestora în țară, în vederea obținerii de produse procesate cu valoare adăugată sporită. 

La nivelul anul 2018 există un număr de 5.199 depozite autorizate pentru semințele de consum 

(cereale și oleaginoase) cu o capacitate totală de 25.705.918 tone, mai mare cu 35,7% față de anul 

2013. Capacităţile de depozitare au o distribuţie uniformă în teritoriu corelată cu zonele cu 

potenţial de producţie {24}[AI 42]. 

Suprafața cultivată cu mazăre a crescut în perioada 2013-2018 de aproximativ 3,7 ori, de la 31,76 

mii ha la 120,25 mii ha, în principal datorită introducerii sprijinului cuplat. Același trend l-a avut și 

producția, care a crescut de la 54,59 mii tone în 2013 la 172,51 mii tone. Producția medie la ha în 

perioada analizată a fost de aproximativ 1,88 tone/ha, față de aproximativ 2,63 în cazul UE 28. 

{1}[{2}[AI 100]  

Suprafața cultivată cu fasole a scăzut ușor în perioada 2013 – 2018, de la 11,56 mii ha la 11,39 mii 

ha. În aceeași perioadă producția a scăzut cu aproximativ 8%, de la 18,86 mii tone în 2013, la 17,3 

mii tone în 2018. Producția medie la ha în perioada analizată a fost de aproximativ 1,4 tone/ha, 

față de 2,95 tone/ha media UE 28. {1}[{2}[AI 100] 
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Suprafața cultivată cu lucernă a crescut în perioada 2013-2018 cu aproximativ 19%, de la 341,12 

mii ha la 406,68 ha. În aceeași perioadă producția a crescut cu aproximativ 27%, de la 5.480,52 mii 

tone la 6.971,52 mii tone. În perioada analizată producția medie la ha a fost de 15,86 

tone.{1}[{2}[AI 100] 

Suprafața cultivată cu tutun în anul 2013 a fost de 941 ha, iar în anul 2018 a fost de 916 ha. 

Producțiile totale obținute a fost de 1357 tone în anul 2013 și de 1259 tone în anul 2018. Producția 

medie pe ha în perioada 2014-2018 obținută în România a fost de circa 1,56 tone, cea ce reprezintă 

cca 68% din producție medie UE 28, de 2,29 tone. {1}[AI 101] 

Legume cultivate în câmp  

Suprafața cultivată cu legume în perioada 2013-2018  {49}[AI 43] s-a diminuat de la 259 mii ha la 

226,3 mii ha. Pe fondul scăderii suprafețelor a avut loc și o scădere a producției totale de legume 

în anul 2018 față de anul 2013, cu 4,3%, de la 3,961 mil tone (2013) la 3,797 mil tone în 2018 {49}[AI 

44].  
 

 
 

 Fig. 25 – Suprafaţa şi producţia totală de legume din România  

 

Principalele specii de legume cultivate sunt: tomatele, ceapa, varza, ardeiul, vinetele, castraveții 

și usturoiul. 
 

Suprafața cultivată cu tomate în perioada 2013-2018 a scăzut de la 48,4 mii ha în anul 2013 la 40,7 

mii ha în anul 2018 {49}[AI 43]. Producția totală de tomate a avut un trend decrescător în perioada 

2013-2018, astfel că în anul 2018, producția totală, respectiv 742,49 mii tone, a scăzut cu 1% față 

de anul 2013, când producția totală de tomate a fost de 749,1 mii tone {49}[AI 44]. Scăderea 

producției s-a datorat și scăderii suprafețelor cultivate cu tomate. Producția medie de tomate în 

perioada 2013-2018 a fost de 16,3 tone/ha {49}[AI 44].  
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Cultivarea tomatelor pentru industrializare necesită o tehnologie specifică și costuri tot mai ridicate 

cu forța de muncă și tratamente fitosanitare. Totodată există un deficit al producţiei de materie 

primă în raport cu capacitatea de procesare. Procentul scăzut de materie primă, a făcut ca aceste 

capacități de industrializare să funcționeze sub 30% din capacitate {24}. 

Suprafața cultivată cu ceapă a scazut de la 32,2 mii ha în anul 2013 la 30,27 mii ha în anul 2018 

{49}[AI 43]. Producția totală de ceapă a avut un trend decrescător în perioada 2013-2018 {49}[AI 

44]. Scăderea producției s-a datorat și scăderii suprafețelor cultivate cu ceapă. Producția medie 

de ceapă în perioada 2013-2018 a fost de 11,76 tone/ha, cca 43% din randamentul mediu UE 28 (în 

cazul UE 28 nu se iau în calcul grădinile familiale).{49}[AI 44].  

Suprafața cultivată cu varză a scăzut de la 55,0 mii ha în anul 2013 la 46,2 mii ha în anul 2018 

{49}[AI 43]. Producția totală de varză a avut un trend decrescător în perioada 2013-2018 {49}[AI 

44]. În anul 2018 se remarcă o scădere a producției cu 11,2% față de anul 2013, scădere datorată 

diminuării suprafețelor cultivate cu varză. Producția medie de varză în perioada 2013-2018 a fost 

de 22,13 tone/ha, cca 63% din randamentul mediu UE 28 (în cazul UE 28 nu se iau în calcul grădinile 

familiale). {49}[AI 44]. 

Suprafața cultivată cu ardei a scăzut de la 19,5 mii ha în anul 2013 la 17,8 mii ha în anul 2018 

{49}[AI 43]. Producția totală de ardei a avut un trend decrescător în perioada 2013-2018 {49}[AI 

44]. În anul 2018 se remarcă o ușoară scădere a producției cu 0,5 % față de anul 2013.  Producția 

medie de ardei  în perioada 2013-2018 a fost de 12,21 tone/ha, cca 31% din randamentul mediu UE 

28 (în cazul UE 28 nu se iau în calcul grădinile familiale). {49}[AI 44]. 

Suprafața cultivată cu vinete a scăzut de la 9,4 mii ha în anul 2013 la 9 mii ha în anul 2018 {2}[AI 

43]. Producția totală de vinete a avut un trend crescător în perioada 2013-2015 de la 123,2 mii 

tone  la 128,4 mii tone, iar în anul 2016 s-a înregistrat o scădere a producției totale de vinete, 

respectiv 116,2 mii tone, urmând ca în anul 2018 să se înregistreze o creștere a producției totale 

de vinete, respectiv la 137,8 mii tone. Producția medie de vinete în perioada 2013-2018  a fost de 

14,1 tone/ha, cca 44% din randamentul mediu UE 28 (în cazul UE 28 nu se iau în calcul grădinile 

familiale) {2}[AI 44].  

Suprafața cultivată cu castraveți în perioada 2013-2017 s-a menținut la circa 12.800 ha, crescând 

în anul 2018 la 13.200 ha {49}[AI 43]. Producția totală de castraveți a înregistrat o ușoară creștere 

în perioada 2013-2018, astfel că, în anul 2018 producția totală, respectiv 208,6 mii tone, a crescut  

cu 19% față de anul 2013, când producția totală de castraveți a fost de 169,5 mii tone {49}[AI 44]. 

Producția medie de castraveți în perioada 2013-2018 a fost de 14,8 tone/ha, cca 25% din 

randamentul mediu UE 28 (în cazul UE 28 nu se iau în calcul grădinile familiale) {49}[AI 44].  

Din suprafața totală cultivată cu castraveți, conform datelor Organizației Interprofesionale pentru 

Produse Agroalimentare de Legume și Fructe, circa 1,6% este destinată producerii castraveților 

pentru industrializare. 
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Suprafața cultivată cu usturoi în perioada 2013-2015 s-a menținut relativ constantă înregistrând o 

ușoară scădere la nivelul anilor 2016 și 2017 când s-au înregistrat 10.211 ha respectiv 9.974 ha. În 

anul 2018 suprafața totală cultivată cu usturoi a înregistrat o ușoară creștere față de anul 2017 și a 

fost de 10.200 ha. 

 

Producția totală de usturoi s-a menținut relativ constantă în perioada 2013-2015  înregistrând o 

scădere la nivelul anilor 2016 și 2017 când s-au înregistrat 54.389 tone respectiv 55.763 tone. La 

nivelul anului 2018 producția totală a înregistrat o ușoară creștere față de anul 2017 și a fost de 

57.975 tone. Producția medie la usturoi în perioada 2013-2018 a fost de 5,71 tone/ha, cca 63% din 

randamentul mediu UE 28 (în cazul UE 28 nu se iau în calcul grădinile familiale) {49}[AI 44]. 

Legume cultivate în spații protejate  

Suprafața cultivată cu legume în spații protejate a crescut în anul 2018 cu circa 30% față de anul 

2013, de la 3.422 ha la 4.461 ha {2}[AI 43]. Ponderea cea mai mare a suprafețelor cultivate cu 

legume în spații protejate o dețin tomatele și castraveții pentru consum în stare proaspată și pentru 

industrializare. 

  

Cu toate acestea, în România, producţia de legume cultivate în spații protejate asigură un 

procent mai mic de 50% din necesarul de consum intern, diferența fiind acoperită din import. 

Consumul în perioada  noiembrie-mai este asigurat din producția autohtonă doar în proporție de 

până la 10%, restul fiind asigurat din importuri.  

Suprafața cultivată cu tomate în spații protejate a avut un trend ascendent în perioada 2013-2016, 

crescând de la 1,5 mii ha în 2013 la 1,7 mii ha în 2016. În anul 2017 suprafața cultivată cu tomate 

în spații protejate a înregistrat o scădere, față de anul 2016 cu  5,88%, ajungând la 1,6 mii ha {1}[AI 

43].  

Producția totală de tomate în spații protejate a crescut de la 60,2 mii tone în anul 2013 la 98,5 

mii tone în anul 2016. În anul 2017 s-a înregistrat o scădere a producției de tomate în spații 

protejate, aceasta fiind de 76,5 mii tone. Producția medie de tomate în spații protejate în 

perioada 2013-2017 a fost de 48,8 tone/ha {1}[AI 44]. 

Suprafața cultivată cu castraveți în spații protejate a avut un trend ascendent în perioada 2013-

2016, crescând de la 1,1 mii ha în 2013 la 1,2 mii ha în 2016. În anul 2017 suprafața cultivată cu 

castraveți în spații protejate a înregistrat o scădere, față de anul 2016, aceasta fiind de 1,1 mii ha 

{1}[AI 43].   

Producția totală de castraveți în spații protejate a crescut de la 33,7 mii tone în anul 2013 la 57,5 

mii tone în anul 2017. Producția medie de castraveți în spații protejate în perioada 2013-2017 a 

fost de 42,3 tone/ha {1}[AI 44]. 
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Plante tehnice  

Suprafața cultivată cu cartofi în anul 2018, de 168 mii ha, a înregistrat o scădere de 19% față de 

anul 2013 {1}[AI 48]. Productia totala a fost de 2.971 mii tone {1}[AI 49]. În perioada 2013-2018, 

randamentul mediu 16,1 tone/6 (IA81) a fost de circa 49% din randamentul/ha realizat la nivelul 

UE 28 (33 tone/ha) {1}[AI 49].  

Capacitatea de depozitare pentru cartof existentă în prezent, asigură depozitarea pentru circa 5% 

din totalul producției de cartof obținută la nivelul anului 2018 {24}[AI 50]. 

 

                      Fig. 26 – Suprafaţa si producţia totală de cartof din România 

 

Suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr în anul 2018 a fost de 24,33 mii ha, diminuându-se cu 

13,53% față de anul 2013 și cu 13,73% față de anul 2017 {1}[AI 48].  

 

 
 

Fig. 27 – Suprafaţa şi producţia de sfeclă de zahăr din România 

 

Suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr în anul 2018 reprezintă 1,4 % din suprafața cultivată la nivelul 

UE 28, de 1.731,38 mii ha {1}[AI 48]. 
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Producția medie de sfeclă în perioada 2013-2018 a fost de 40,20 tone/ha, comparativ cu media 

UE înregistrată în aceeași perioadă, care a fost de 74,44 tone/ha {1}[AI 49]. Producția medie 

națională reprezintă 54% din producția medie a UE {1}[AI 49]. 

 

Producția medie de zahăr în perioada 2013-2018 {1}[AI 49] a fost de 153,58 mii tone și reprezintă 

30,71 % din consumul intern. Pentru asigurarea necesarului de consum de circa 500 mii tone 

zahăr/an, trebuie să se importe, în medie, o cantitate de zahăr  de circa 350 mii tone {24}. 

Prețul scăzut al zahărului, după eliminarea cotelor de producție, respectiv 320 euro/tonă {44}, la 

nivelul lunii noiembrie 2018, s-a situat sub nivelul prețului de referință, de 404 euro/tonă {45} 

afectând atât procesatorii cât și cultivatorii. Piața zahărului este o piață sensibilă, prin urmare ar 

trebui protejată în mod corespunzător, așa încât să nu existe riscul abandonării culturii de sfeclă 

de zahăr și a restructurării unităților de procesare. 

În perioada 2013-2017, suprafaţa cultivată cu hamei s-a situat între 230-260 ha, {1}[AI 48]. În 

medie pe anii 2016-2017, randamentul a fost de 670 kg/ha, reprezentând circa 34,16 % din 

randamentul/ha obținut la nivelul UE 28, de 1.970 kg/ha {1}[AI 49]. 

 

  Fig. 28 – Suprafaţa si producţia de hamei din România 

Producția internă asigură circa 10% din necesarul de hamei pentru industria berii. Problemele cu 

care se confruntă sectorul hameiului sunt: plantații îmbătrânite, deteriorarea sistemelor de 

susținere a culturii și dotarea insuficientă la nivelul fermelor. Totodată, producția de material de 

plantat certificat a scăzut de la 31.000 bucăți, în anul 2013, la 23.000 bucăți în anul 2018  {43}[AI 

49].   

Din cauza costurilor ridicate ocazionate de înființarea și  întreținerea culturii (recoltele se obțin la 

2-3 ani de la înființare), respectiv a numărului mare si a complexității lucrărilor de întreținere a 

culturii, există riscul de abandonare a producţiei şi de apariţie a problemelor sociale. Condițiile de 

climă sunt extrem de importante, hameiul neputând fi cultivat decât în zona centrală a 

Transilvaniei, în județele Mureș, Sibiu, Alba, Cluj sau Hunedoara, unde de altfel s-au și făcut 

investițiile în sistemele de susținere în câmp. 
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Necesitatea creșterii producţiei de hamei se impune datorită neasigurării aprovizionării constante 

a industriei locale a berii. Existența unei suprafețe de circa 255 ha cu sistem de susținere fără a 

fi cultivată creează permisele extinderii suprafeței cu această cultură. 

Suprafața cultivată cu cânepă a înregistrat un trend crescător în perioada 2013-2018, suprafața 

cultivată în anul 2018, de 1.410 ha fiind de circa 12 ori mai mare față de suprafața anului 

2013{1}[AI 48]. Totuși, suprafata cultivată cu cânepă la nivelul anului 2018, reprezintă doar 5,3% 

din suprafața cultivată în UE28 {1}[AI 48]. Producția totală a urmat același trend crescător,  în 

anul 2018 atingând 2850 tone {1}[AI 49].  

 

Fig. 29 – Suprafaţa şi producţia de cânepă din România 

Producția medie a perioadei 2015-2018 a fost de 2,65 tone/ha, fața de 5,79 tone/ha media UE28 

{1}[AI 49]. 

Odată cu implementarea sprijinului cuplat în anul 2015, s-au înființat unități de procesare pentru 

fibre și semințe, s-au făcut investiții în echipamente agricole specifice pentru recoltare, iar 

interesul fermierilor pentru cultivarea cânepei a crescut treptat.  

Sectorul zootehnic  

Creşterea animalelor este un domeniu cu tradiţie în RO, fapt confirmat de preponderenţa fermelor 

cu profil de creştere a animalelor şi mixte.  

Efectivele de animale au scăzut de la 6,6 milioane UVM în 2005 la 4,8 milioane UVM în 2016 

{1}{16}[CI 22]. 

Conform datelor INS densitatea animalelor pe terenul agricol (UVM/ha) în România în perioada 

2013-2016 s-a menținut la un nivel relativ constant, respectiv 0,38 UVM/ha în anul 2013 și 0,36 

UVM/ha în anul 2016. {2}  În comparație, la nivelul UE 28, în anul 2016 indicatorul avea valoarea 

de 0,80 UVM/ha. {1}[CI 23] 
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Cota din suprafața agricolă de pășunat extensiv (pășunat cu încărcătură mai mică de 1 UVM/ha) a 
înregistrat o ușoară creștere în 2013 situându-se la valoarea de 39,1% din SAU  în anul 2013 față de 
38,9% din SAU în anul 2010, urmată de o scădere la 37% din SAU în 2016 {1}[CI 23].  

În anul 2018 valoarea animalelor a fost de 1.680 mil. euro și cea a producției acestora de 1797 mil. 
euro, valoarea totală fiind de 3477 mil. euro și reprezentând 23,5% din valoarea totală a producției 
agricole și 2% din valoarea producției agricole la nivelul UE. În perioada 2016-2018 nu au fost 
înregistrate schimbări semnificative în ceea ce privește indicatorii prezentați anterior {17}[AI 54] 
[AI 55].   

Sectorul zootehnic/specii 
 

Efectivele de bovine au scăzut în anul 2016 la 1.584.790 UVM față de 1.646.457,3 UVM în anul 

2013. {1}[CI 22]. În anul 2018, producția de lapte totală a  scăzut cu 4,6% față de anul 2013, 

ajungând la  40,65 mii hl.  

 

Evoluția producției de lapte corelată cu evoluția efectivului de vaci de lapte care a rămas relativ 

constant în perioada 2013 -2018 (1173 mii capete în 2018 față de 1169 mii capete în 2013) {49}[AI 

57] ceea ce relevă faptul că, în perioada analizată, a fost pus accentul pe performanța animalelor 

prin ameliorare sau achiziție de rase cu performanțe în producția de lapte. 
 

Efectivele de suine au scăzut în anul 2016 la 991.706,206 UVM față de 1.015.550,782 UVM în anul 

2013. {1}[CI 22].  

 

În anul 2016 efectivele de ovine au fost de 910.650 UVM, o creștere ușoară față de anul 2013, când 

au fost 894.450 UVM. Un trend similar au avut și efectivele de caprine care au fost de 137.280 UVM 

față de 132.553 UVM în anul 2013 {1}[C22]. 

 

În anul 2016, efectivul total de păsări a fost de 908.840 UVM în creștere față de anul 2013 când 

acesta a fost de 902.800 UVM {1}[C22]. Producția de ouă în anul 2016 a scăzut cu aproximativ 3,5% 

față de 2013. {49}[AI 57] 

 

În ceea ce privește efectivele de animale, exprimate în capete, conform datelor INS prezentate 

în tabelul de mai jos, în perioada 2013-2018 acestea au scăzut la bovine, porcine și păsări și au 

crescut la ovine și caprine. {2}[AI 56] 

  

Categorii 
de animale 

 Efectivele de animale (capete)   

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018   

Număr Număr Număr Număr Număr Număr 
Variație 
2013-
2018 

Bovine 2.022.408 2.068.888 2.092.414 2.049.713 2.011.128 1.977.232 -2,2% 

Porcine 5.180.173 5.041.788 4.926.928 4.707.719 4.406.014 3.925.283 -24,3% 

Ovine 9.135.678 9.518.225 9.809.512 9.875.483 9.981.859 1.0176.400 +11,4% 

Caprine 1.312.967 1.417.176 1.440.151 1.483.146 1.503.270 1.539.317 +17,2% 

Pasari 79.440.251 75.446.750 78.648.098 75.689.854 73.288.712 73.993.010 -6,85% 
 

Tabel 11 – Efectivele de animale (capete), evoluție 2013-2018 și variație 2013 față de 2018  
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În anul 2018 comparativ cu anul 2017, greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum a 

crescut cu 11% la păsări, a rămas constantă la ovine și caprine și a scăzut cu 5,7 % la porcine și 4,1% 

la bovine. {49}[AI 57] 

 

În ceea ce privește producția de carne pe specii de animale și pe ani de producție, se poate 

observa în graficul de mai jos, că aceasta a scăzut în anul 2018 raportat la anul 2015, în cazul 

bovinelor și porcinelor și a crescut sensibil în cazul  ovinelor, caprinelor și păsărilor, aspect 

corelat cu evoluția efectivului speciilor respective {49}[AI 57].  

 

 
 

Fig. 30 Producția de carne pe specii de animale și pe ani de producție 

 (mii tone, greutate în viu) 

 

Referitor la distribuția carcaselor de bovine și porcine provenite de la animalele sacrificate, în 

funcție de clasele de calitate SEUROP § {54}[AI 97], conform graficului și tabelului de mai jos, se 

observă în perioada 2015-2018 că, la bovine, din punct de vedere al clasei de conformație, 

predomină carcasele de calitate destul de bună și cele de calitate redusă, cu o evoluție relativ 

constantă, în timp ce carcasele de calitate excelentă nu au avut același trend.  

 

La porcine, corelat cu procentul de carne slabă din greutatea carcasei, carcasele de calitate S și E 

au cea mai mare pondere, cu o evoluție fluctuantă în perioada analizată. 

 

                                                           
§ Pentru bovine-clasa de conformație: S-superioară, E-excelentă, U-foarte bună, R-bună, O-destul de bună, R-redusă 
Pentru porcine- procentul de carne slabă din greutatea carcasei: S- 60% sau peste, E-55% sau peste, U- 50% sau peste 
dar să nu depăşească 55%, R- 50% sau peste dar să nu depăşească 55%, O-40% sau peste dar să nu depăşească 45%, P-
sub 40% 
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Fig. 31 Distribuția carcaselor de bovine și porcine provenite de la animalele sacrificate, în 

funcție de clasele de calitate SEUROP 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 - Distribuția carcaselor de bovine și porcine provenite de la animalele sacrificate, în 

funcție de clasele de calitate SEUROP 

 

Consumul mediu anual pe locuitor de carne de pasăre a fost în creștere în ultimi ani, depășind 

consumul mediu al UE.  

 

În ceea ce privește consumul de carne de bovine, acesta a fluctuat în perioada 2013-2018  cu o 

scădere în 2017-2018 față de anii anteriori. Cu toate acestea, consumul se menține cu mult sub 

media UE. 

 

Consumul de carne de ovine caprine și pasăre a rămas relativ stabil fiind situat peste media de 

consum a UE {2}[AI 60] 
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bovine porcine
2015 2016 2017 2018

Specia bovine 

An S E U R O P 

2015 0 82 1.048 8947 76.365 118.920 

2016 0 60 1.019 11.455 92.514 153.002 

2017 0 25 786 16.024 98.502 141.049 

2018 0 45 999 15.740 88.286 103.410 

  Specia porcine  

An S E U R O P 

2015 2.217.056 1.584.313 254.270 27.091 3.350 563 

2016 2.418.373 1.660.864 278.898 30.023 3.837 908 

2017 2.539.147 1.534.547 241.613 26.706 2.863 675 

2018 2.287.147 1.616.341 328.173 37.996 3.939 626 
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De asemenea, consumul de lapte și produse din lapte cât și cel de ouă a scăzut în ultimi ani. 

 

Consumul mediu anual pe locuitor în perioada 2013-2018 a fost următorul {30}{31}[AI 60]: 

 

Principalele 
produse alimentare  

UM 
România UE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Carne de bovine Kg 5,1 5,6 6,3 6,1 4,9 5,2 11,0 

Carne de porcine Kg 29,1 29 31,3 32,9 36,1 38,3 32,6 

Carne de ovine 
caprine 

Kg 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 1,8 

Carne de pasăre Kg 17,5 20,1 23 24,1 24,9 26,9 24,8 

Lapte si produse 
din lapte in 
echivalent lapte 
3,5% grasime 
(exclusiv unt) 

Kg 244,5 251,5 250,7 253,6 251,4 258,3 250,57 

Ouă Buc 247 246 262 267 255 236 218 

 

Tabel 12 - Consumul mediu anual pe locuitor, la principalele produse alimentare 

 

Sprijinul Cuplat pentru sectorul vegetal și zootehnic 

Începând cu anul 2015, în vederea obținerii unei producții agricole ridicate, atât în sectorul vegetal 

cât și zootehnic, prin menținerea sau creșterea suprafețelor și a efectivelor de animale a fost 

acordat sprijin cuplat pentru următoarele tipuri de culturi/animale:   

- sectorul vegetal – soia, lucernă, leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre și fasole), 

cânepă pentru ulei și/sau fibră, orez, sămânță de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru 

industrializare cultivate în câmp, castraveți pentru industrializare cultivați în câmp, legume 

cultivate în spații protejate (legume cultivate în sere - tomate, castraveți, ardei, varză timpurie și 

extratimpurie şi legume cultivate în solarii - tomate, castraveți, vinete, ardei și varză), fructe 

destinate industrializării (prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre) pentru obținerea de produse 

alimentare nonalcoolice, cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare);  

- sector zootehnic - ovine, caprine, taurine din rase de carne și metișii acestora, vaci de lapte, 

bivolițe de lapte, viermi de mătase. 

În ceea ce priveste distribuția sector vegetal/zootehnic din perspectiva cuantumului  total/sector, 

plățile acordate sectorului zootehnic au cunoscut o creștere anuală, ajungând în anul 2018 la 66%  

(149.646.909 euro) față de 34% sector vegetal (75.929.551). 
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Fig. 32 Fig. 9  % sprijin cuplat / sectoare (vegetal și zootehnic) 2015-2018 

 

Conform datelor APIA, reprezentate grafic în Fig.33, în perioada 2015-2018 se observă o evoluție 

crescătoare a sprijinului cuplat total, sprijinul cuplat în sectorul zootehnic înregistrând o creștere 

semnificativă în perioada analizată (aproximativ 50%), în timp ce sprijinul cuplat vegetal 

înregistrează o diminuare de aproximativ 17,5%. 
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Fig. 33 – Evoluția plăților pe sprijin cuplat 2015-2018, vegetal, zootehnic și total 

 

 

Conform datelor APIA reprezentate grafic în Fig. 34, în anul 2017 în sectorul vegetal, din totalul 

plăților ponderea cea mai mare a fost la cultura de soia (40,46%), urmată de cultura de sfeclă de 

zahăr (26,73%), lucernă (15,14%). În anul 2018, se mențin cele trei culturi principale cu o scădere 

a primelor două, soia (34,91%) și sfecla de zahăr (24,05%), în timp ce pentru cultura de lucernă se 

observă o ușoară creștere (17,2%). În această perioadă, cea mai mare creștere se înregistrează la 

sprijinul cuplat pentru sere și solarii, respectiv de la 5,39% în 2017 la 10,34% în 2018. {A50} 
  

Referitor la suprafețele cultivate (Fig. 35-47), în anul 2017,  ponderea cea mai mare a fost la 

cultura de soia (48,04%), urmată de cultura de lucernă (37,68%) și de cea de sfeclă de zahăr (7,93%). 

În anul 2018, se modifică structura celor trei culturi principale astfel: lucernă (45,05%) urmată de 

soia (41,75%) și sfecla de zahăr (7,11%). Se constată o dublare a suprafețelor de sere și solarii, 

cânepă, precum și o diminuare la jumătate a suprafețelor cultivate cu leguminoase. {A50} 
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Fig. 34  Plăți Sprijin Cuplat Vegetal 2018 
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Fig. 35 Cânepă - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 36 Cartofi industrializare - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 37 Castraveți procesare - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 



 

47 

 
Fig. 38 Fructe - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 39 Hamei - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 40 Leguminoase - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 
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Fig. 41 Lucernă - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 42 Orez - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 43 Cartof sămânță - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 
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Fig. 44 Sere și solarii - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 45 Sfeclă zahăr - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

 
Fig. 46 Soia - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 
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Fig. 47 Tomate procesare - evoluția plăților și suprafețelor aferente sprijinului cuplat 

 

În sectorul zootehnic constatăm un trend ascendent al plăților pentru toate formele de sprijin 

cuplat (Fig. 48). De asemenea, din datele APIA (Fig. 49-52), se observă o creștere cu peste 50% a 

numărului de capete solicitate la plată la taurinele de carne, o creștere semnificativă a cantității 

de lapte livrat, dar mai ales o dublare a numărului de caprine de la 104.000 la 213.000 de capete 

și o creștere cu peste 1.000.000 de capete la ovine. {A50} 

 

 
 

Fig. 48 Plăți sprijin cuplat sector zootehnic 2015-2018, pe specii (% din total sprijin cuplat pe 

zootehnie) 
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Fig. 49 Vacă de lapte - Plăți sprijin cuplat și tone lapte, 2015-2018  

 

 
 

Fig. 50 Taurine carne - Plăți sprijin cuplat și capete, 2015-2018 
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Fig. 51 Ovine - Plăți sprijin cuplat și capete, 2015-2018  

 

 

 
 

Fig. 52 Bivolițe lapte - Plăți sprijin cuplat și capete, 2015-2018  
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Fig. 53 Caprine - Plăți sprijin cuplat și capete, 2015-2018  

 

 

Pomicultură 
 

În 2018, plantațiile pomicole acopereau 168,5 mii ha (de la 158,6 mii ha în 2013). Majoritatea sunt 

plantații îmbătrânite (63%), cu potenţial redus, în declin (53% din total) sau abandonate.  

 

Suprafața cu plantaţii pe rod este de 67 mii ha (40% din total) şi doar 11,72 mii ha sunt plantaţii 

tinere (7% din total suprafaţă). Mai mult de jumătate (58%) sunt exploatate în sistem extensiv 

(clasic),  39% în sistem intensiv și doar 3% în sistem super-intensiv {24} [AI 4].  

 

 
 

Fig. 54 Distribuția plantațiilor pomicole în funcție de vârstă 
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Fig. 55 Distribuția plantațiilor pomicole în funcție și categorie de viabilitate 

 

 
 

Fig. 56 Distribuția plantațiilor pomicole în funcție de sistemul de cultură 

 

 

Totodată, producția de fructe a înregistrat scăderi semnificative în perioada 2013-2017 astfel 

că producția totală de fructe  în anul 2017 a fost de 1058,5 mii tone, cu 18% mai mică decât în anul 

2013 când producția totală de fructe a fost de 1,3 milioane tone {49}[AI 45]. 
 

În prezent, din totalul suprafeței pomicole, prunul deține circa 47%, fiind urmat de măr, cu circa 

40%. Alte specii pomicole cultivate sunt: cireșul și vișinul, caisul, piersicul, nucul, arbustii fructiferi. 

{49}[AI 46] 

 

Suprafața cultivată cu măr a scăzut de la 56,9 mii ha în anul 2013 la 55,5 mii ha în anul 2017 {49}[AI 

46]. Producția totală de mere  a avut un trend decrescător în perioada 2013-2017. În anul 2017 se 

remarcă o scădere a producției cu 32,1% față de anul 2013 {49}[AI 45]. Producția medie în perioada 

2013-2017 a variat între 4,1 t/ha (în anul 2017) și 6,8 tone la ha (în anul 2014) {49}[AI 45]. 

Suprafața cultivată cu prun a scăzut de la 68,6 mii ha în anul 2013 la 66,7 mii ha în anul 2017{49}[AI 

46]. Producția totală de prune a avut în general un trend decrescător în perioada 2013-2017, 

excepție făcând anul 2016, când producția a fost de 512,9 mii tone {49}[AI 45].  
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Astfel, în anul 2017 producția totală de prune a fost de 444,9 mii tone, mai mică cu 13,2% față de 

producția aferentă anului 2013, de 512,5 mii tone. {49}[AI 45] Producția medie în perioada 2013-

2017) a variat între 3,2 t/ha (în anul 2017)  și 4,2 tone la ha (în anul 2016) {49}. 

Suprafața cultivată cu cireș și vișin a scăzut de la 6,5 mii ha în anul 2013 la 6 mii ha în anul 2017 

{49}[AI 46]. Producția totală de cireșe și vișine a avut în general un trend decrescător în perioada 

2013-2017, excepție făcând anul 2014, când producția a fost de 82,8 mii tone {49}[AI 45].  

Astfel, în anul 2017 producția totală de cireșe și vișine a fost de 58,47 mii tone, mai mică cu 27,33 

% față de producția aferentă anului 2013, de 80,47 mii tone. {49}[AI 45].  Producția medie în 

perioada 2013-2017 a variat între 4,15 t/ha (în anul 2017) și 4,68 tone la ha (în anul 2014) {49}[AI 

45]. 

Suprafața cultivată cu cais și zarzăr a scăzut de la 2,8 mii ha în anul 2013 la 2,1 mii ha în anul 
2017, excepție făcând anul 2014, când suprafața a fost de 2,9 mii ha {49}[AI 46]. Producția totală 
de cais și zarzăr a crescut continuu în perioada 2013-2017. Astfel, în anul 2017 producția totală de 
caise și zarzăre a fost de 33,85 mii tone, mai mare cu 19,56 % față de producția aferentă anului 
2013, de 28,31 mii tone {49}[AI 45]. Un an de excepție a fost anul 2014 cu o producție totală de 
43,6 mii tone. Producția medie în perioada 2013-2017 a fost de 13,56 tone/ha) {49}[AI 45]. 

Capacitatea de depozitare pentru legume - fructe este de 190.770 tone {24}[AI 5], reprezentând 

circa 4% din producția totală de legume-fructe a anului 2017  (5.610.800 tone) {24}[AI 47], ceea 

ce necesită susținerea investițiilor în acest domeniu.   

În perioada 2014-2020, a fost implementat primul subprogram tematic în domeniul pomiculturii 

ce a contribuit la îmbunătățirea situației sectorului pomicol în mod deosebit prin înlocuirea 

livezilor îmbătrânite, a soiurilor neadaptate la condițiile de mediu și la cerințele pieței, precum 

și a echipamentelor şi instalațiilor uzate atât din punct de vedere fizic cât şi moral. 

În cadrul submăsurii 4.1a – Investiții în exploatații pomicole au fost finanțate 450 proiecte, cu o 

valoare eligibilă de 283,21 mil. euro, din care 231,72 mil. euro valoare publică. 

După tipul producției au fost sprijinite plantații pomicole convenționale 42% (188 proiecte) și 

plantații pomicole ecologice 58% (262 proiecte). 

Dupa categoria investiției proiectele care propuneau achiziția de utilaje și echipamente reprezintă 

22% din numărul total de proiecte (98 proiecte), iar cele cu construcții montaj 78% (352 proiecte). 

De asemenea, înființarea plantațiilor pomicole si modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole 

reprezintă 77% din totalul proiectelor finanțate (346 proiecte), reconversia plantațiilor pomicole si 

modernizarea parcului de mașini si utilaje agricole reprezintă 19% (84 de proiecte), iar investițiile 

în dezvoltarea plantațiilor pomicole existente reprezintă 4% (20 proiecte). 

După dimensiunea economică a exploatațiilor sprijinite, 20% din numărul total de proiecte finațate 

aparțin exploatațiilor cuprinse în intervalul 4.000 – 11.999 SO (90 proiecte), 76% exploatațiilor 

cuprinse în intervalul 12.000 – 250.000 SO (340 proiecte) și 4% exploatațiilor >250.000 SO (20 

proiecte). 

În ceea ce privește suprafața nou înființată cu plantații pomicole, aceasta este de 3.687,31 ha, iar 

suprafața în reconversie este de 1.299,27ha.{27} 
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De asemenea, în cadrul submăsurii 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din 

sectorul pomicol au fost finanțate 14 proiecte, cu o valoare eligibilă de 14,84 mil. euro, din care 

6,95 mil. euro valoare publică contractată, rata medie a sprijinului fiind de 48.7%. 

Întreprindererile finanțate vizează în principal segmentul  întreprinderilor micro/mici, fiind 

finanțate 11 întreprinderi micro/mici cu proiecte în valoare publică de 4,71 mil. euro și 3 

întreprinderi mijlocii în valoare publică de 2,23 mil.  

După tipul investiției 78,6% sunt investiții noi, iar 21,4% sunt extinderi/modernizări. 

Investițiile sprijinite vizează crearea a 147 locuri de muncă noi, precum și menținerea altor 348 

locuri de muncă existente.{27} 

Viticultură - Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol (PNS) 

La nivelul anului 2018 suprafața cultivată cu vii pe rod a fost de 177,5 mii ha {49}[AI 51], iar 

producția de struguri a fost de 1144,3 mii tone, din care struguri pentru vin 1019,4 mii tone 

{49}[AI 52]. Producția medie în perioada 2013-2018 a fost de 5,34 tone/ha, față de 8,1 tone/la 

nivelul UE 28. {1} }[AI 102] 

 

Fig. 57 – Suprafaţa şi producţia totală a viilor pe rod din România 

Suprafața de viță de vie cultivată cu vii altoite înregistrează anual un trend ascendent, cu o creștere 

de 2,1% în 2018 față de 2013, în urma implementării măsurilor de sprijin notificate prin Programele 

Naționale de Sprijin în sectorul vitivinicol, în principal a măsurii de restructurare/reconversie a 

plantațiilor viticole {49}[AI 51].   

În campaniile viticole derulate în perioada 2014-2018 (4 campanii viticole) suprafeţele de viţă de 

vie pentru vin supuse măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole au depăşit 7 mii 

de ha {51}[AI 90], reprezentând aproximativ 4% din totalul suprafeţelor plantate cu struguri de vin 

din România.  
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Fig. 58 – Suprafeţele de viţă de vie pentru vin (ha) supuse măsurii de Reconversie și 

restructurare PNS 

Ratele de absorbţie a fondurilor alocate pentru fiecare măsură din Programului Naţional de Sprijin 

în sectorul vitivinicol (PNS) din perioada 2014-2019 înregistrează fluctuaţii, care analizate la nivelul 

fiecărei măsuri în parte, arată posibilităţile limitate ale producătorilor mici şi mijlocii de a accesa 

aceste măsuri, dar şi nevoia de stimulare continuă a interesului viticultorilor. Este esenţială o 

sprijinire susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, pentru 

a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei. 

În ceea ce priveşte marii producători din sectorul vitivinicol, este necesară menţinerea interesului 

acestora de a se dezvolta în raport cu cerinţele pieţei oferind produse îmbunătăţite calitativ, dar 

şi cu o vizibilitate sporită pe piaţa internă şi externă. Eficientizarea procesului de producţie şi 

adaptarea continuă la cerinţele pieţei implică investiţii în active fizice şi o aliniere tehnologică la 

standardele competitorilor internaţionali.  

Rata absorbţiei din ultima campanie viticolă (2018/2019) este cea mai ridicată pentru măsura de 

asigurare a recoltelor de struguri (81%), urmată de măsura de investiţii (67%). 

În cazul primei măsuri, se observă în general un trend crescător, în special ţinând cont de majorarea 

substanţială a plafonului alocat pentru această campanie viticolă (500.000 euro faţă de 350.000 

euro în campaniile anterioare). Aceste date reflectă interesul în creştere al viticulorilor pentru 

asigurarea culturilor, precum şi importanţa acestei măsuri având în vedere şi efectele schimbărilor 

climatice asupra culturilor de viţă de vie.  

În ceea ce priveşte rata de absorbţie pentru măsura de investiţii, în campania viticolă 2018/2019 a 

fost dublat plafonul alocat (10 mil. euro faţă de 4,5 mil. Euro) şi încă se regăseşte ca grad de interes 

între primele 2 măsuri din cadrul PNS, drept pentru care este foarte importantă asigurarea 

continuităţii sprijinului în sectorul investiţional, o promovare activă a acestui tip de sprijin şi 

menţinerea interesului viticultorilor pentru a se dezvolta şi a investi în exploataţiile viticole. {51}[AI 

91] 
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Fig. 59 – Rata absorbţiei (%) măsura de asigurare / campanie  

 

Fig. 60 – Rata absorbţiei (%) măsura de investiţii /campanie 

Interesul viticultorilor privind accesarea măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole 

este în creştere analizând rata absorbţiei din ultimele 4 campanii viticole, după o scădere de 

aproape 20 de p.p. între campaniile anilor 2014-2015 (50%) şi 2015-2016 (31%), însă este necesară 

o concentrare sporită asupra acestui tip de măsură ţinând cont de faptul ca viticultorii mici si 

mijlocii nu au puterea financiară de a compensa în totalitate pierderile suferite în cazul 

suprafeţelor care nu pot produce struguri timp de 3 ani (intrarea pe rod a viţei de vie după 

plantare).   

Promovarea vinurilor are cea mai mică rată de absorbţie dintre măsurile accesate prin PNS în 

ultimele 5 campanii viticole, înregistrând o prăbuşire considerabilă în campania 2016/2017 (1,52%) 

faţă de campania 2015/2016 (12%) ţinând cont şi de dublarea plafonului alocat (de la 4 mil. euro la 

9,5 mil. euro), însă în ciuda revenirii la plafonul de 4 mil. euro în ultima campanie viticola analizată, 
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rata de absorbţie rămâne foarte scăzută (6%), iar măsura de distilare a sub-produselor, în ciuda 

alocării de 1 mil. de euro în ultima campanie viticolă, nu a fost încă accesată. Deşi distilarea 

voluntară a subproduselor vinicole este o măsură importantă de eliminare totală sau parțială a 

subproduselor vinicole, producătorii eliminând astfel o parte sau toata cantitatea de subproduse 

sau ale altor operațiuni de prelucrare a strugurilor prin livrarea subproduselor în vederea distilării. 

{51}[AI 91]  

 

Fig. 61 – Rata absorbţiei (%) Măsura de reconversie și restructurare 

 

                               Fig. 62 – Rata absorbţiei (%) Măsura de promovare 

Prin măsura de promovare a vinurilor se urmăreşte îmbunătățirea competitivității vinurilor cu 

Denumire de Origine Controlată (DOC), Indicaţie Geografică (IG) sau pentru care se indică soiul viței 

de vie, produse în România, respectiv crearea de noi oportunități privind exportul sau posibilitatea 

extinderii de noi piețe de desfacere în țările terțe vizate. Având în vedere interesul manifestat de 

producătorii români de vinuri, este necesară asigurarea continuităţii acestei măsuri benefice pentru 

piaţa vinului şi stimularea continuă a absorbţiei acestei măsuri.    
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În ceea ce privește producția de vin fluctuează în funcție de condițiile climatice ale anilor 
respectivi, sau de categoria de calitate a vinului. România se situează în ultimii ani în marja de 
producție de 4.000-4.500 mii hl, cu vârfuri de producție de peste 5.000 mii hl. 

Astfel, producția de vin înregistrează un trend ușor crescător (de la 3310,5 mii hl în anul 2013 la 
4308,4 mii hl în anul 2018) ca urmare a intrării pe rod a viilor care au beneficiat de măsura de 
restructurare/reconversie a plantațiilor viticole {42}[AI 53].   

Sectorul Apicol – Programul Național Apicol 

Apicultura este foarte importantă pentru România și are potențialul de a contribui semnificativ la 

dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al producției și comercializării 

de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit suplimentară pentru populația 

din mediul rural), cât și al mediului, prin menținerea echilibrului ecologic și a biodiversității. În 

domeniul creşterii albinelor şi realizării de produse apicole, există o tradiţie îndelungată la nivel 

naţional, apicultura impunându-se ca ocupaţie de sine stătătoare încă din cele mai vechi timpuri, 

conform mărturiilor istorice existente în acest sens. 

 

În prezent, România se situează printre ţările cu o apicultură dezvoltată, această situaţie fiind un 

rezultat al efectivelor însemnate de familii de albine de care dispunem, numărul de familii de 

albine crescând cu aproape 19% în perioada 2017 - 2019** {52}[AI 58], a cantităţii de miere obţinută 

(fig. 35), a diversificării producţiei apicole şi a rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi 

de pregătire a specialiştilor. Totodată, sprijinul acordat prin programele cu finanţare din FEADR şi 

FEGA din ultimii ani a jucat un rol foarte important în dezvoltarea acestui sector.  

 
 

Fig. 63 Evoluția numărului de familii de albine 
 

În ciuda evoluţiei pozitive a numărului de albine, cantitatea de miere extrasă în anul 2018 a fost 

cu peste 1000 de tone mai mică decât în anul 2017 (o scădere de peste 3%). Analizând evoluţia 

producţiei de miere din ultimii 5 ani (2014-2018) se poate observa și că producția de miere 

fluctuează foarte mult de la un an la altul, ceea ce impactează negativ apicultorii în special în 

privinţa stabilităţii acestora pe piaţă {2}[AI 59]. 
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  Fig. 64 Evoluția producției de miere 2014-2018 (to) 

Programul Național Apicol (PNA) – Cheltuielile suportate pentru fiecare tip de măsură 

Alocarea contribuției UE pentru programele apicole se stabileşte în special în funcţie de procentul 

de stupi din fiecare stat membru care participă la program. 

Bugetul alocat pentru PNA a fost din ce în ce mai mare între 2015 şi 2019, depăşind o creştere de 

10% în anul 2019, faţă de anul 2015. În contextul dat, numărul beneficiarilor a rămas constant pe 

parcursul ultimilor 4 ani, cu o ușoară oscilație cauzată de perioada de încheiere a programării în 

anii 2016 și 2017, însă cu trend pozitiv în ultimii trei ani, fapt ce demonstrează menţinerea 

interesului apicultorilor pentru acest program si stabilirea echilibrată a bugetului în perioada de 

referinţă. 

 

Fig. 65 – Bugetul alocat pentru Programul Naţional Apicol în perioada 2015-2019 
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Fig. 66 – Evoluţia numărului de beneficiari PNA 2015-2019 

În anii 2015 și 2016 cele două măsuri din cadrul PNA: măsura de asistență pentru repopularea 

șeptelului apicol din Uniune și raționalizarea transhumanței au fost cele mai accesate de apicultorii 

români, cumulând 83%, respectiv 82% din bugetul alocat. 

Acest aspect reflectă nevoile permanente ale acestui sector de a investi în stupi (cutii) pentru buna 

desfășurare a pastoralului, de a actualiza practicile apicole pentru a combate bolile și agresorii 

stupilor, precum și de a asigura repopularea familiilor de albine. 

 

Fig. 67 Cheltuieli pentru fiecare Măsură PNA (% din total buget) - 2015-2019 

În comparație cu anii anteriori, în 2019 beneficiarii se concentrează în continuare pe măsura 

repopulării familiilor de albine primind cea mai mare parte din fondurile disponibile, respectiv 78% 

din bugetul total alocat. Creșterea procentului pentru măsura de combatere este explicabilă prin 

introducerea obligativității achiziției medicamentelor necesare combaterii varoozei  {23}[AI92]. 
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Industrie alimentară 

Piața româneasca a alimentelor si a băuturilor, a șaptea ca mărime din Uniunea Europeana si a doua 

din Europa de Est, după Polonia, este evaluata la 25,9 miliarde de euro, dintre care 20,6 miliarde 

de euro (79,5%) în comerțul cu amănuntul si 5,3 miliarde de euro (21,5%) în domeniul serviciilor 

alimentare. 
 

Analizând evoluţia numărului întreprinderilor din sectorul industriei alimentare din România în 
perioada 2015-2018, se constată o creştere a numărului acestora de peste 12%, iar sectoarele în 
care s-au înregistrat cele mai mari creşteri în 2018 sunt: fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și 
a produselor proaspete de patiserie (o creştere faţă de 2015 cu 520 de unităti), prelucrarea şi 
conservarea fructelor și legumelor (o creştere cu 139 de unităţi), fabricarea sucurilor de fructe şi 
legume (o creştere cu 111 de unităţi), fabricarea de mâncăruri preparate (o creştere cu 109  de 
unităţi).  

Întreprinderile pentru producţia şi conservarea cărnii nu au înregistrat creşteri ale numărului de 

unităţi în anul 2018. O scădere notabilă (19 unităti), în 2018 faţă de anul 2015, s-a înregistrat pentru 

întreprinderile pentru fabricarea produselor lactate si a branzeturilor {2}[AI61] 

 

Fig. 68 Evoluția numărului de întreprinderi în industria alimentară 

Forța de muncă în industria alimentară, în 2018 în RO, era   230,2 mii de persoane, astfel 2,8% din 

totalul persoanelor ocupate activau în industria alimentară, iar această valoare este apropiată de 

ponderea înregistrată de persoanele ocupate în industria alimentară la nivelul UE28 -2,25%. {1}[CI 

08] 
 

În ceea ce privește productivitatea muncii în industria alimentară, în anul 2017, la nivelul 

României a înregistrat o valoare de de 38.217,08 euro/persoană, aprox. 67,6 % din valoarea 

productivității muncii în UE 28 (56.534,3 euro/persoană) {1}[CI 29]   

În cadrul submăsurii 4.2  „Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole” din PNDR 

2014- 2020 au fost finanțate 259 de proiecte, cu o valoare eligibilă de 466,86 mil. euro, din care 

226,18 mil. euro valoare publică, rata medie a sprijinului la nivelul sM4.2 fiind de 48,45%.{27} 

Întreprindererile finanțate vizează în principal segmentul  întreprinderilor micro/mici 153 cu o 

valoare publică de 110,46 mil. euro, (100 investiții noi și 53 extinderi/modernizări), 64 de 

întreprinderi mijlocii în valoare publică de 66,95 mil. euro (21 investiții noi și 43 

extinderi/modernizări) și 42 de întreprinderi mari în valoare publică de 48,77 mil. euro, (8 investiții 

noi și 34 extinderi/modernizări). 
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În ceea ce privește sectorul activităților sprijinite vizează în primul rând: sectorul de cereale, 

(56,8%) urmat de  carne, produse din carne și ouă (15,1%), lapte și produse lactate (12,4%) legume, 

fructe, cartofi, semințe oleaginoase (10,8%), vin: 8 (3,1%) și 1,2% din proiectele sprijinite miere de 

albine și albine. 

Din totalul investițiilor, distribuția este egală între investițiile noi și extinderi/modernizări. 

Investițiile sprijinite vizează crearea a 1.440 locuri de muncă noi, precum și menținerea altor 18.465 

locuri de existente. 

De asemenea, în cadrul submăsurii 4.2 GBER - Schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării 

regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în 

vederea obținerii de produse neagricole” au fost finanțate 101 proiecte, cu o valoare eligibilă de 

157,41 mil. euro, din care 74,02 mil. euro valoare publică. {27} 

În funcție de sectorul activităților sprijinite, majoritatea proiectelor (88) proiecte vizează 

activitatea de fabricare a produselor de brutărie și a produselor făinoase, atât investiții noi cât 

și extinderi/modernizări în valoare de 66,75 mil. euro valoare publică, cu o capacitate totală de 

producție de 225,12 mii tone/an. 

Celelalte 13 proiecte finanțate cu o valoare publică de  7,26 mil vizează activitatea de fabricare a 

berii, înghețatei și a altor produse alimentare. 

Investițiile sprijinite vizează crearea a 1.076 de noi locuri de muncă precum și menținerea altor 

11.850 de locuri de muncă existente. {27} 

Competitivitatea exploatațiilor agricole este influențată negativ de slaba dezvoltare a serviciilor 

de consiliere și consultanță, utilizarea redusă a agriculturii de precizie și a tehnologiilor noi, în 

special în fermele mici și medii, capacitatea redusă a activităților de cercetare-inovare de a 

răspunde nevoilor sectorului agro-alimentar reticența fermierilor de a se organiza în forme 

asociative cu rol economic și de utilizarea redusă a instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru 

atenuarea riscurilor economice în agricultură.  

De asemenea, constrângerile naturale și cele specifice influențează în mod negativ  

competitivitatea exploatațiilor agricole din zonele afectate de astfel de constrângeri (ANC). 
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SWOT Obiectiv Specific 2 
Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității 

Puncte Tari 
 
- Producție agricolă diversificată, atât în 
sector vegetal cât și în sectorul zootehnic 

 
- Bună asimilare a tehnologiilor inovative la 
nivelul fermelor comerciale mari 

 
-  Materii prime agricole, in special cereale si 
floarea soarelui, în cantități  suficiente 
pentru a acoperi cerința internă  
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte slabe 
 

- Productivitatea muncii scăzută în agricultură 
(de 4 ori mai mică decât media UE 28) 
 

- Nivel scăzut de formare brută de capital fix în 
agricultură (50% din media UE 28) 
 

- Sisteme de irigare, în mare parte, degradate și 
ineficiente 
 

- Productivitatea muncii scăzută în industria 
alimentară (aprox. 67,6% din valoarea 
productivității muncii în UE 28) 
 

- Balanță comercială negativă cu tendință de 
accentuare  

- Export de materii prime și import de alimente 
procesate 

- Scăderea efectivelor de animale 
 

- Randamente reduse la ha în raport cu cele 
înregistrate la nivelul UE  
 

- O pondere ridicată a suprafeţelor agricole 
situate în zone afectate de constrângeri 
naturale, caracterizate de productivităţi reduse 
ale terenurilor 
 

- Slaba adaptare a fermelor în gestionarea 
riscurilor asociate cu condițiile adverse de mediu  
 

- Sisteme de colectare şi depozitare slab 
dezvoltate, în special pentru fructe, legume și 
cartofi  
 

- Productivitate în declin a plantațiilor pomicole  
 

- Populație îmbătrânită la nivelul managerilor 
exploatațiilor agricole, cu un nivel scăzut al 
specializării superioare în domeniul agricol 

- Sistem de creditare și garantare deficitar in 

raport cu nevoile sectorului agricol si de 
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procesare cu dificultăți în obţinerea creditelor 

necesare realizării investiţiilor 

- Suprafețe agricole extinse afectate de 
fenomene de degradare a solului 
 

- Nivel redus de asociere 
 
- Nivel scăzut de pregătire profesională de bază 
și de competenţe profesionale în rândul 
fermierilor 
 
- Servicii de consiliere și consultanță slab 
dezvoltate 
 
- Capacitate redusă a activităților de cercetare-
inovare de a răspunde nevoilor sectorului agro-
alimentar 

 
Oportunități 
 

- Sprijin semnificativ pentru investiții din 
partea UE care să contribuie la modernizarea 
și restructurarea sectorului agricol, în 
vederea îmbunătățirii productivității, 
competitivității și sustenabilității, inclusiv 
pentru economie circulară și inovare în 
agricultură și industria alimentară 
 

- Sprijin UE pentru formele asociative  cu rol 
economic în sectoarele apicol și legume 
fructe 
 
- Sprijin UE pentru înființarea/dezvoltarea 
sistemelor de colectare şi depozitare  
 

- Asigurarea sprijinului echitabil prin 
acordarea de sprijin cuplat pentru sectoarele 
în dificultate pentru îmbunătățirea 
competitivității, sustenabilității si calității 
 
 - Sprijin pentru servicii de formare și 
consultanță care să conducă la îmbunătățirea 
competențelor și a profesionalismului la 
nivelul unei părți cât mai importante din 
sectorul agro-alimentar 
 

- Implicarea formelor asociative în formarea 
profesională/consilierea fermierilor 

- Utilizarea agriculturii de precizie și altor 
tehnologii noi 
 

 
Amenințări 
 
- Creșterea numărului de fenomene climatice 
extreme și a intensității acestora 
 
-  Menţinerea unui grad ridicat de disociere a 
activităților de cercetare de latură aplicativă și 
cererea din piată 
 
-  Neadaptarea capacității serviciilor de 
consultanță, din punct de vedere cantitativ și 
calitativ, la nevoile fermierilor 
 
-  Creșterea prețurilor la energie și inputuri 
 
- Intensificarea problemelor de sănătate a 
animalelor şi creşterea consumului de 
medicamente în tehnologiile de creştere  
animalelor și creșterea riscurilor unor boli 
transfrontaliere, care induc riscuri din 
perspectiva sănătăţii populaţiei şi siguranţei 
alimentare 
 
- Menținerea unui grad redus de dezvoltare a 
infrastructurii de bază, cu efecte negative asupra 
investițiilor în sectorul agroalimentar 
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- Interes crescut al consumatorului pentru 
alimente sănătoase și cu un impact redus 
asupra mediuluI 
 
- Parteneriate pentru inovare, creare de baze 
de cunoștințe și de noi metode în agricultură  
 
- Cererea mondială de alimente determinată 
de creșterea populației, creșterea economică 
și de urbanizare 
 
- Dezvoltarea cooperativelor, a grupurilor de 
producători, pentru creșterea competitivității 
 
- Disponibilitatea unei piețe aflată în plină 
dezvoltare, atât pe plan intern cât și extern, 
care ar putea fi exploatată 
 
-  Existența unor rase/specii/soiuri adaptate 
la condițiile locale 
 
- Marjă largă a capacității de producție 
neexploatată, care să acopere lacunele pieței 
interne și europene 
 
- Dezvoltarea capacităților de procesare care 
să conducă la echilibrarea balanței 
comerciale 



 

68 

Obiectiv Specific 3. Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric 

Distribuția valorii adăugate în lanțul alimentar 

Ponderea valorii adăugate pentru producătorii primari din lanțul alimentar a scăzut în ultimii ani 

în România în favoarea distribuției de produse alimentare și a băuturilor și serviciilor pentru 

consumatori. În 2016, 59% din valoarea adăugată în lanțul alimentar s-a îndreptat către producătorii 

primari din România față de 23% în UE-28. Ponderea valorii adăugate pentru producătorii primari 

este mult mai mare în România decât media UE pentru că lațul alimentar se oprește în cele mai 

multe cazuri la producția primară și nu se continuă cu celelalte verigi precum procesarea, serviciile 

alimentare etc., ceea ce se poate observa și din categoriile de produse importate și exportate de 

România. {16}[CI 11] 

 

Fig 69. Distribuția valorii adăugate în lanțul alimentar (mil. Euro) 

Tabelul de mai jos prezintă importanța sectoarelor în agricultura României, în funcție de producția 

agricolă, la prețul de producție pentru anul 2017.  

 

Cerealele, produsele horticole, plantele industriale și producerea laptelui reprezintă cele mai 

importante sectoare din punct de vedere al valorii producției. {16}[AI 55] 
 

Tabel 13 – Valoarea producției agricole, pe sectoare, la prețul de producție 

Produs În RO (%) 
% valoare producție RO din 

total valoare producție UE 28 

Producția vegetală 74,2 5,3 

Cereale 25,8 8,8 

Plante industriale 11,5 8 

Plante furajere 8,4 5,7 

Horticultură (fără fructe) 13,9 3,8 

Cartofi 5,6 7,8 

Fructe 6,8 3,9 

Vin 2 1,5 

Producția animală 25,8 2,3 

Bovine 1,9 0,9 

Porcine 5,9 2,4 



 

69 

 

Un sector de nișă care aduce valoare adăugată producătorilor agricoli îl reprezintă produsele 

înregistrate prin scheme de calitate europene.  

Cu toate că România are potențial ridicat pentru obținerea produselor de calitate, în prezent doar 

7 produse sunt înregistrate prin scheme de calitate europene, din care un produs înregistrat pe 

schema de calitate DOP (Denumire de Origine protejată) și 6 produse înregistrate pe schema de 

calitate IGP (Indicație Geografică Protejată). În prezent la Comisia Europeană se află în analiză 

documentațiile pentru înregistrarea a 4 produse. {25}[AI 68]   

În ceea ce privește produsele montane, în prezent sunt recunoscute 430 de produse cu mențiunea 

facultativă de calitate Produs Montan {25}[AI 68]. Categoriile cu cele mai multe produse 

recunoscute sunt – lapte și produse din lapte, produse apicole și legume - fructe. 

De asemenea, România deţine una din resursele cele mai bogate de terenuri agricole ce pot fi 

clasificate cu înaltă valoare naturală cu o suprafață de 5.221.251 ha {3}. Produsele obținute pe 

aceste suprafețe pot genera valoare adăugată suplimentară datorită modului tradițional de utilizare 

a acestor suprafețe, utilizarea redusă a inputurilor chimice, cu efecte benefice asupra sănătății 

umane.   

O altă categorie de produse de calitate, cu valoare adăugată mare, este reprezentată de produsele 

ecologice. Astfel, din anul 2011 până în anul 2018, numărul unităților procesatoare de produse 

ecologice a crescut de la 106 la 175, diversificându-se astfel și gama sortimentală. Totuși din 

numărul total de operatori certificați în sistemul de agricultură ecologică de către organismele de 

inspecție și certificare la nivelul anului 2018 ( 8.518), ponderea procesatorilor este doar de 

2,1%.{46} [AI 6]  

În ceea ce privește gradul de organizare a fermierilor, acesta rămâne în continuare scăzut în 

special privind participarea pe piață, la nivelul anului 2019 existând 72 grupuri de producători (GP) 

recunoscute și 23 organizații de producători {24} [AI 7]. 

La nivelul MADR în perioada 2014-2019 au fost recunoscute grupuri de producători după cum 

urmează: 14 GP fructe, 4 GP legume, 35 GP vegetal (cereale, plante oleaginoase, leguminoase, 

plante furajere),2 mixte ( legume, fructe, cereale), 1 lemn, 16 GP zootehnie (7 lapte și produse 

lactate, 2 carne de pasăre și ouă, 2 carne porcine, 2 carne bovine, 3 miere de albine și produse 

apicole). {24} [AI 7]  

În sectorul cooperatist, în perioada 2015-2018 se observă un trend ascendent în ceea ce privește 

numărul de cooperative agricole înregistrate la ONRC. Astfel, la nivelul anului 2018, cooperativele 

din sectorul agricol (inclusiv servicii în agricultură și comerț cu produse agricole) înființate conform 

Legii 566/2004 cu modificările și completările ulterioare erau în număr de 1.425 față de 796 

cooperative în 2015.  

Caprine și ovine 1,2 3,3 

Păsări 3 2,2 

Lapte 6,9 1,8 

Ouă 4,4 6,8 
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În 2018, din total cooperative agricole înregistrate (1.425) erau active (aveau bilanțul depus) 621 

cooperative, din care 37% (230) aveau o cifră de afaceri de peste 1.000 Euro, fapt ce denotă că 

doar aproximativ jumătate dintre ele erau funcționale.  

Din cele 230 de cooperative care au avut o cifră de afaceri mai mare de 1000 de euro, 95,1% au 

înregistrat profit (>1000 de euro). {48} [AI 7]  

 

Fig. 70 – Evoluția cooperativelor în perioada 2015-2018 

Având în vedere situația prezentată mai sus, sectorul asociativ agricol este în dezvoltare și este 

importantă capitalizarea cooperativelor și consolidarea patrimoniului acestora pentru a avea 

capacitatea să vină în sprijinul fermierilor afiliați și a răspunde provocărilor legate de structura 

fragmentară a terenurilor agricole din România și pentru a crește competitivitatea exploatațiilor 

{13}.  

Lipsa fondurilor și a slabei reprezentări a grupurilor de producători și cooperativelor, numărul mic 

al spaţiilor de depozitare au devenit o problemă majoră.  

Prin intermediul PNDR 2014-2020, submăsurile 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a și schemele de ajutor de 

stat aferente au fost sprijinite 152 de proiecte depuse de forme asociative (grupuri de 

producători și cooperative).  

De asemenea, prin submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 

(noiembrie 2019) au fost finanțate 10 grupuri de producători, valoarea publică a proiectelor fiind 

de 3,37 mil. euro. 

În funcție de sectorul activităților sprijinite, 60% din proiecte vizează culturile de câmp (6 proiecte 

în valoare publică de 2,36 mil. euro), 30% din proiecte vizează creșterea animalelor (3 proiecte în 

valoare publică de 0,9 mil. euro), iar 10% din proiecte vizează albinele (1 proiect în valoare publică 

de 0,11 mil. euro). Numărul de exploatații din cadrul grupurilor de producători sprijinite este de 

87.  
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Deși, în anul 2015 existau 10 organizații interprofesionale,  la nivelul anului 2018 mai există doar 8 

organizaţii interprofesionale reprezentative pentru produsele agroalimentare, 5 recunoscute (1 - 

cereale și produse derivate din cereale,1 - struguri, vin, produse pe bază de vin, 1 - carne de pasăre, 

ouă, 1 - legume-fructe proaspete și procesate, 1 - carne de porc) și  3 în curs de recunoaștere 

(zahăr, plante medicinale, produse ecologice), aspect ce arată că legăturile între fermieri, 

procesatori și comercianți privind promovarea și comercializarea produselor agroalimentare sunt 

insuficient dezvoltate {47}[AI 7]. 

În ceea ce privește promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale prin 

intermediul cooperării între diferiți actori, prin PNDR 2014-2020, submăsurile 16.4 și 16.4a, au 

fost sprijinite 71 de proiecte cu o valoare publică de 6,83 milioane euro. În cadrul parteneriatelor 

sprijinite sunt 186 de fermieri, 69 de unități școlare, sanitare, de agrement şi alimentație publică, 

48  de ONG-uri și 16 consilii locale. 

Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric este influențată și de nivelul de pregătire 
profesională de bază și de competenţe profesionale în rândul fermierilor, servicii de consiliere și 
consultanță și apetența fermierilor de a se organiza în forme asociative cu rol economic, care 
prezintă un nivel scăzut în cazul României. 
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SWOT Obiectiv Specific 3 
Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric 

Puncte Tari 

-  Suprafețe agricole semnificative cu înaltă 
valoare naturală (HNV) gestionate în mod 
tradițional, cu potențial pentru producerea 
unor produse sănătoase 
 
- Experiențe pilot pentru dezvoltarea 
lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor 
locale 
  
- Număr mare de produse montane 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte slabe 
 
- Număr foarte mare de exploatații de mici 
dimensiuni 
 
- Număr scăzut de forme asociative  cu rol 
economic (grupuri de producători, 
cooperative agricole etc.)  
 
- Slaba cooperare între fermieri și alți actori, 
reflectată într-un grad scăzut de asociere cu 
implicaţii în viabilitatea exploatațiilor 
 
- Număr scăzut de produse care participă la 
scheme de calitate europene (IGP, DOP, STG) 
 
- Nivel scăzut de capitalizare a formelor 
asociative cu rol economic 
 
- Comercializare redusă a produselor prin 
intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare 
  
- Valoarea producției zootehnice, cu valoare 
adăugată mare, reprezintă doar 25.8% din 
valoarea totală a producției agricole,  

- Ponderea  mică a valorii adăugate pe lanțul 
alimentar pentru fabricarea de alimente și 
băuturi și servicii în sectorul agroalimentar  

-  Nivel scăzut de pregătire profesională de 
bază și de competenţe profesionale în rândul 
fermierilor și servicii de consiliere și 
consultanță slab dezvoltate 
 

Oportunități 
 
- Dezvoltarea formelor asociative  cu rol 
economic, în special grupuri și organizațiile de 
producători având în vedere și sprijinul 
financiar din partea UE 
 
- Dezvoltarea lanțurilor scurte de 
aprovizionare și a comercializării pe piața 
locală 

Amenințări 
 

- Ritm scăzut de capitalizare a formelor 
asociative  cu rol economic 
 
- Reticența producătorilor agricoli cu privire la 
asociere și cooperare, în special în cazul 
fermelor ce nu acces direct către piață 
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- Creșterea număruluI de produse înregistrate 

în scheme de calitate și europene, în special 
montane  
 
- Sprijin pentru servicii de formare și 
consultanță care să conducă la îmbunătățirea 
competențelor  
 
- Disponibilitatea unei piețe aflată în plină 
dezvoltare, atât pe plan intern cât și extern, 
care ar putea fi exploatată 
 
- Îmbunătăţirea calităţii produselor  obținute 
de la animale care beneficiază de condiţii 
îmbunătăţite de bunăstare 
 

 
- Menținerea ritmului redus de recunoaștere a 
produselor sub scheme de calitate europene 
(DOP, IGP, STG) 
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Obiectiv General 2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor 
împotriva schimbărilor climatice și contribuția la obiectivele Uniunii Europene în 
materie de mediu și climă 

Emisiile GES din agricultură şi activităţile rurale 

În România, emisiile totale de gaze cu efect de seră din agricultură au scăzut între 1995 și 2016 cu 

24% (-12% în UE-28). Cu toate acestea, ponderea agriculturii în totalul emisiilor nete a crescut de 

la 13% în 1995 la 18% în 2016.  

Emisia de CH4 și N2O la hectar de UAA în România este printre cele mai scăzute din UE (1,29 

kilotone/1000 ha raportat la media UE care atinge 2,83 kilotone/1000 ha) {16}[CI 43]. 

 

Fig. 71 Emisii din agricultură -  kilotone echivalent CO2 la 1.000 ha (2016) 

Consumul de energie în agricultură și silvicultură 

Consumul total de energie în agricultură şi silvicultură s-a menținut la un nivel relativ constant 

în perioada 2013 - 2016, respectiv la o valoare medie de 32,7 KgOE/ha, reprezentând cca. 24.5% 

din media UE – 28. Consumul de energie în industria alimentară în anul 2016 a avut o valoare de 

cca. 570 kTOE, înregistrând o creștere de cca. 8% față de anul 2013. {1}[CI 42].   

Energia regenerabilă 

Producția de ER din agricultură în România a înregistrat o creștere de 66% în anul 2016, comparativ 

cu anul 2012, respectiv de la 98 kToe la 164 kToe (mii tone, echivalent petrol).     

În ceea ce privește producția de ER din silvicultură, aceasta a înregistrat o scădere de cca. 6%, 

respectiv de la 3795 kToe în 2012, la 3579 kToe în anul 2016, în timp ce la nivelul UE, aceasta a 
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avut o creștere de 12%. Chiar dacă trendul este crescător, producția de ER din sectoarele agricol și 

forestier/ha se situează sub media UE 28. Aproximativ 62% din producția ER totală din România 

provenea din agricultură și silvicultură în 2016, în timp ce la nivelul UE aceasta reprezenta 56%. 

{3}[CI 41]. Totuși, doar 2% din consumul de energie în sectoarele agricol și forestier provine din 

surse regenerabile {16}. 

Creșterea carbonului organic din sol (teren arabil) 

Carbonul organic din sol, componenta majoră a materiei organice din sol, este extrem de 

important în toate procesele din sol. Rata anuală de pierdere a materiei organice poate varia foarte 

mult, în funcție de practicile de cultivare, de tipul plantelor/ culturilor, de starea de drenaj a 

solului și de condițiile meteorologice. Concentrația medie a carbonului organic pe sol pentru fiecare 

stat membru este exclusiv pentru scopuri de orientare, deoarece are un scop științific foarte 

limitat, dată fiind variabilitatea ridicată a concentrației de carbon organic în sol în diferite zone. 

Pentru România, sunt disponibile date numai pentru anul 2015, respectiv 21,9 g/kg, în timp ce 

media UE este de 43,1 g/kg. {3}[CI 39].   

 

Fig. 72 – Concentrația medie a carbonului organic din sol (g/kg) 

Suprafețe agricole și forestiere pe care se aplică practici benefice pentru mediu și climă 

În anul 2016 SAU de teren arabil reprezenta 64%, cea de pajiști permanente 34% și cea de pajiști 

permanente și fânețe de 2 % {3}[CI 17]. În 2013, 39,1% din SAU de pajişti erau utilizate în regim 

extensiv. Față de 2010, suprafața de pajiști utilizată extensiv a crescut cu cca. 0,2% {3} [CI 33]. 

România deținea o pondere de 5% în anul 2017 din SAU pe care se aplicau diferite metode 

agricole extensive, bazate pe utilizarea extensivă a resurselor și emisii reduse de GES, în cadrul 

unor angajamente de agro-mediu și climă.  

Pe această suprafață se aplica cel puțin un angajament AECM care viza conservarea biodiversității, 

protecția apei sau protecția solului (pe pajiști permanente – HNV, Crex, crex, Lanius minor, Falco 

vespertinus, Maculinea sp., Aquila pomarina, Otis tarda sau speciile de păsări comune asociate 

terenurilor agricole, pe tenuri arabile - Branta ruficollis, Aquila pomarina, Otis tarda sau înființarea 

de culturi verzi pe timpul iernii). 
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Fig. 73 – Suprafața aflată sub angajamente de mediu și climă ca % din SAU (exclude agricultura 

ecologică) 

De asemenea, suprafaţa cultivată în ferme ecologice este încă redusă. În 2017, în RO, doar 1,93% 

din SAU total (exclus grădinile familiale) a fost cultivată în sistem ecologic, comparativ cu  7,03% 

în UE 28. Din cele  258,47 mii ha suprafețe cultivate ecologic, 42,31% (109,4 mii ha) erau în 

conversie şi 57,7% (149,1mii ha) certificate.  

Totodată, dacă ne raportăm la SAU total (exclus grădinile familiale), în anul 2017 ponderea 

suprafețelor cultivate ecologic certificate era de 1,11%, iar a celor în conversie de 0,82%. În 2017 

faţă de 2012, suprafeţele cultivate ecologic au scăzut cu 10,3%, dar o parte din suprafețele care 

erau în conversie au devenit certificate ecologic. {1} [CI 32]. 

Suprafața acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră s-a menținut la un nivel relativ constant 

în timp, în anul 2015 aceasta era de 6.951.000 ha, reprezentând cca. 30% din suprafața totală a 

fondului funciar național (fără apele de suprafață), sub media UE de 43% {1}[AI 62]. O parte 

semnificativă a acestor păduri se încadrează în grupa I funcțională care cuprinde păduri cu funcții 

speciale de de protecție. 

Alte elemente care influențează atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și obținerea și 

utilizarea energiei din surse regenerabile sunt reprezentate de numărul mare de ferme mici care 

gestionează inadecvat deșeurile rezultate din activitățile agricole și care au dificultăți în adaptarea 

la tehnologii noi, utilizarea redusă a sistemelor de avertizare timpurie/protecție împotriva 

efectelor climatice adverse, utilizarea redusă a soiurilor și raselor autohtone, adaptate la condițiile 

pedoclimatice locale, suprafețe agricole  întinse afectate de constrângeri naturale sau alte 

constrângeri specifice, nivelul de disponibilitate și capacitățile aferente serviciilor de consultanță 

și de instruire inadecvate pentru a putea sprijini numărul potențial de solicitanți pentru măsurile 

de agromediu și climă și sisteme și serviciile inadecvate de gestionare a riscurilor. 
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SWOT Obiectiv Specific 4 
Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la 

energia durabilă 

Puncte Tari 
 
- Emisiile de CH4 și N2O în România / Ha SAU 
sunt printre cele mai mici la nivelul UE 
 
- Emisiile totale de GES din agricultură au 
scăzut în perioada 1995 și 2016 cu 24%, față de 
13% în UE 
 
- În România o pondere mare din producția 
totală de ER provine  din sectoarele agricol și 
forestier  
 
- 34% din SAU reprezintă pajiști permanente, 
cu o contribuție importantă la stocarea 
carbonului în sol 
 
- Existența unui cadru adecvat de 
reglementare și a unui sistem de planificare în 
sectorul forestier cu largă acoperire 
 
- Existența unor rase  adaptate la condițiile de 
mediu și climă locale 
 
- Utilizarea redusă a inputurilor agro-chimice 
(fertilizanți și pesticide) la nivel național 
 
- Suprafaţă semnificativă a terenurilor agricole 
aflate sub angajamente de agro-mediu prin 
care se promovează practici agricole 
extensive, care contribuie la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice 
 
- Pondere ridicată a pădurilor care au fost 
desemnate a avea funcții de protecție, fiind 
administrate în baza unor concepte de 
gestionare durabilă a pădurilor compatibile cu 
cele recunoscute la nivel european 
 
- Gamă variată de surse de energie 
regenerabilă; 
 
 
 

Puncte slabe 
 
- Producția de energie regenerabilă din 
sectoarele agricol și forestier /Ha este sub 
media UE 28 
 
- Sectoarele agricol și forestier utilizează doar 
2% din producția totală de energie 
regenerabilă (nu include industria alimentară). 
 
- Utilizarea  practicilor agricole convenționale, 
intensive pe suprafețe extinse și suprafață 
redusă cultivată ecologic  
 
-  Număr în scădere de animale din rase 
adaptate la condițiile locale și care contribuie 
la diversitatea genetică, datorată, în general, 
productivității scăzute a animalelor din aceste 
rase 
 
- Ponderea suprafeței împădurite este 
inferioară mediei UE și sub pragul minim 
recomandat de comunitatea științifică și 
academică din România 
 
- Număr mare de ferme de mici dimensiuni 
care gestionează inadecvat deșeurile rezultate 
din activitățile agricole. 
 
- Cantitate de carbon în sol cu aproximativ 50% 
mai mică decât media UE 
 
- Suprafețe agricole  întinse afectate de 
constrângeri naturale sau alte constrângeri 
specifice 
 
- Nivelul de disponibilitate și capacitățile 
aferente serviciilor de consultanță și de 
instruire sunt inadecvate pentru a putea 
sprijini numărul potențial de solicitanți pentru 
măsurile de agromediu și climă 
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- Slaba utilizare a soiurilor și raselor 
autohtone, adaptate la condițiile 
pedoclimatice locale 
 
-  Utilizare redusă a sistemelor de avertizare 
timpurie/protecție împotriva efectelor 
climatice adverse 
 
- Dificultăți în adaptarea la tehnologii noi 
pentru micii fermieri 
 
- Resurse de apă distribuite inegal,  
 

Oportunități 
 
-  Existența unui număr de intervenții in cadrul 
PAC care pot avea un impact pozitiv asupra 
atenuării și adaptării schimbărilor climatice 
(energii durabile, inclusiv investiții ce vizează 
economie circulară) 
 
- Acordarea de fonduri europene pentru 
agricultura ecologică și alte practici 
prietenoase cu mediul care să conducă la 
reducerea GES (împădurire, investiții pentru 
producerea de energie regenerabilă, eficiență 
energetică, sisteme de protecție,  
management al gunoiului de grajd  etc.) 
 
- Dezvoltare sistemului de consiliere și 
consultanță si asigurarea serviciilor adecvate  
de formare  
 
-  Creșterea suprafețelor pe care se aplică 
practici agricole extensive, agricultura 
ecologică și alte practici prietenoase cu 
mediul care conducă la reducerea 
concentrației de gaze cu efect de seră din 
atmosferă și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice  
 
- Creșterea interesului consumatorilor față de 
produsele obținute în agricultura ecologică și 
prin intermediul altor practici agricole 
prietenoase cu mediul. 
 
- Potențial crescut de obținere a energiei 
regenerabile datorită gamei variate de surse 
de energie regenerabilă  
 
 

Amenințări 
 
- Creșterea numărului de fenomene climatice 
extreme și a intensității acestora 
 
-Creșterea temperaturii din cauza schimbărilor 
climatice, factor ce poate favoriza 
declanșarea incendiilor naturale  

 
- Scăderea suprafețelor cultivate conform 
practicilor agricole ecologice și creşterea 
impactului negativ asupra mediului al 
activităţilor agricole ca rezultat al 
intensivizării agriculturii (în special pe 
terenurile agricole cele mai productive) 
 
- Creșterea emisiilor de GES, ca urmare a 
creșterii  numărului de animale din 
gospodăriile individuale și a numărului redus 
de facilități și echipamente de gestionare a 
gunoiului de grajd 
 
-  Menţinerea unui grad ridicat de disociere a 
activităților de cercetare de latură aplicativă 
și cererea din piată 
 
 - Neadaptarea capacității serviciilor de 
formare și consultanță, din punct de vedere 
cantitativ și calitativ, la nevoile fermierilor 
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-   Accesul la scară largă la tehnologii de 
producere și stocare a energiei din surse 
regenerabile  
 
- Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare, 
creare de baze de cunoștințe și de noi metode 
în agricultură 
 
- Utilizarea instrumentelor de gestionare a 
riscurilor pentru atenuarea riscurilor în 
agricultură 
 
- Utilizarea agriculturii de precizie și altor 
tehnologii noi care să conducă la atingerea 
obiectivului specific  (retenția apei în sol, 
diminuarea procesului de degradare a solului 
etc.) 
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Obiectiv Specific 5.  Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a 
resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul 

Reducerea eroziunii solului 

RO dispune de soluri de bună calitate ameninţate de fenomene negative. Zona agricolă este expusă 

riscului de eroziune a solului dacă rata eroziunii solului este mai mare de 11 tone pe hectar pe an. 

Rata la nivelul statelor membre reprezintă valori medii naționale, prin urmare, aceasta ar putea 

masca rate mai ridicate de eroziune în multe zone, chiar dacă o țară are o medie scăzută.  

Așa cum este acum, indicatorul poate da doar o indicație a eroziunii solului în anumite contexte. 

Ratele de eroziune estimate sunt legate de practicile agricole și, prin urmare, indicatorul reflectă 

și captează efectele măsurilor de politică de prevenire a eroziunii de către agricultură. În plus, 

indicatorul oferă doar estimări și nu este direct măsurabil, deoarece se bazează pe modelarea și 

estimările din diferite surse și parametri. 

La nivel național, ponderea zonei cu risc de eroziune a solului în România în anul 2012 a fost de 

9,7%,t peste media la nivelul UE (6,7%). La nivel regional, rata pierderii solului este moderat scăzută 

(între 2% și 5%) în majoritatea regiunilor. Cel mai mare risc din România (moderat: între 5% și 10%) 

este în zona Clujului, Botoșani și Iași {16}[CI 40].  

În 2016, 1% din terenurile agricole din RO se aflau sub contracte de îmbunătățire a gestionării 

solului. În 2012, eroziunea solului prin acţiunea apei avea o valoare de 2,9 to/ha/an, cu puțin peste 

media europeană  2,71 to/ha/an {16} [CI 40].   

 

Fig. 74 – Pondere din suprafața agricolă cu risc de eroziune a solului prin acțiunea apei 

De asemenea, în anul 2017 SAU de culturi permanente, foarte importante pentru stabilizarea 

solurilor și prevenirea eroziunii, a fost de doar 2,4% din total SAU {3}[CI 17]. 
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Calitatea aerului 

Reducerea emisiilor de amoniac din agricultură 

Sursele de poluare ale aerului din agricultură sunt managementul gunoiului de grajd, răspândirea 

gunoiului de grajd și pășunatul, respectiv emisiile de îngrășăminte anorganice. {20}  

Există o tendință descrescătoare a emisiilor totale de amoniac din agricultură în UE, dar este ușor 

în creștere începând cu 2013. În general, emisiile din România sunt destul de stabile începând cu 

anul 2010, ajungând în anul 2016 la 147,1 mii tone NH3 anual total din agricultură, respectiv o 

pondere a emisiilor provenite din agricultură în emisiile totale de amoniac de 87,8%, media UE 28 

fiind de 3.611,1 mii tone, respectiv 92,3%. Între 2015 – 2016, România a înregistrat o scădere cu 

2,4% a emisiilor NH3 provenite din agricultură în emisiile anuale totale de amoniac. {3} [CI 46]. 

România este avansată în atingerea obiectivelor privind emisiile de NH3 pentru anul 2020 (-13% 

comparativ cu anul 2005), astfel cum a fost stabilită de Directiva NEC și nu este departe de 

obiectivul pentru anul 2030 (-25%){16}{20}. 

 

Fig. 75 –Emisiile totale de amoniac din agricultură (mii tone) 

Resursele de apă 

Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafață, râuri interioare, lacuri 
naturale și artificiale, fluviul Dunărea și apele subterane. Resursele de apă ale RO, apreciate pe 
baza analizei scurgerii medii pe râurile interioare și pe Dunăre, funcție de condițiile fizico-chimice 
ale diverselor bazine hidrografice, precum și de stadiul de amenajare și de dotare, se prezintă 
astfel: 

Categoria de resurse Teoretice  mld.3 Resursa tehnic utilizabilă mld.3  

Râuri interioare 40 25** 

Dunăre 85* 6 

Ape subterane 9 61 

Total 134 61 

 
*) reprezintă ½ din stocul mediu multianual scurs pe Dunăre în secțiunea Baziaș 

**) cuprinde circa 5 miliarde mc. resursă asigurată în regim natural. 
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Resursele de apă dulce ale RO sunt reduse şi distribuite neuniform, RO fiind în categoria ţărilor cu 

resurse sărace de apă. Reţeaua hidrografică  este de 78.905 km şi volumul râurilor interioare de 40 

miliarde m3, cantitatea medie de apă/locuitor fiind de 2.100 m3 apă/loc/an, jumătate din media 

EU (4.230 m3 apă/loc/an). {18} [AI 32] 

De asemenea, există o variabilitate foarte mare în spațiu: ponderea mare a zonei montane la 

formarea scurgerii (50% din total resurse se formează pe 17% din suprafața țării; debitul mediu 

specific sub 1 l/km2 în zonele de câmpie și 40 l/km2 în zonele înalte ale munților. A fost identificată 

și o variabilitate foarte mare în timpul anului, cu viituri importante primăvara – începutul verii, 

urmate de secete prelungite, regim pronunțat torențial Qmin/Qmax 1/1.000÷1/2.000 pentru 

bazinele mici.  {18} [AI 32] 

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor vizează o politică de gospodărire 

durabilă a apelor conform directivelor UE cu următoarele obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a celor subterane prin implementarea planurilor 

de management ale bazinelor hidrografice în vigoare, conform Directivei Cadru Apă a UE; 

 Implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii şi realizarea 

măsurilor specifice, conform Directivei Inundații; 

 Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele 

de apă, pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale; 

 Implementarea Planului de protecţie şi reabilitare a ţărmului românesc al Mării 

Negre,  inclusiv implementarea prevederilor Master Planului ― Protecţia şi reabilitarea zonei 

costiere; 

 Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional, pentru monitorizarea stadiului de 

implementare al înţelegerilor internaţionale şi promovării de proiecte comune. 

În baza prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, RO a elaborat în 2009 primul Plan Național 

de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al Dunării pe teritoriul RO 

(Sinteza Planurilor de Management la nivel de bazine/spații hidrografice), împreuna cu 11 Planuri 

de management al bazinelor/spațiilor hidrografice, aprobat prin HG 80/2011, iar în anul 2016, 

aceste Planuri de Management au fost actualizate și aprobate prin HG 859/2016. 

Din totalul suprafeței țării, în interiorul bazinului Dunării se află 232.193 km2 (reprezentând 97,4% 

din totalul țării), astfel, după valorile menționate mai sus, România deține 29% din suprafața și 

21,7% din populația bazinului Dunării. De asemenea, datorită influenței Dunării asupra morfologiei 

țărmului și stării apelor în bazinul hidrografic al Dunării au fost incluse apele costiere ale României 

precum și bazinele afluenților care se varsă în Marea Neagră (cu o suprafață de circa 5,198 km2), 

formând astfel, Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea, în conformitate cu prevederile Directivei 

Cadru Apă. În acest sens, se precizează faptul că întreg teritoriul României este inclus în Districtul 

Hidrografic al Fluviului Dunărea. 

O mare parte din suprafața agricolă a RO resimte repercursiunile secetei și ale disponibilității 

resurselor de apă. Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației 

globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de către societatea umană și de schimbări ale 

tehnologiilor și ale organizării politico-sociale. Cea mai importantă componentă a schimbărilor 

globale o reprezintă modificarea climei datorită efectului de seră, care va avea un impact important 



 

83 

asupra mediului și activităților economico-sociale. Fenomenul de încălzire globală a condus la 

creșterea frecvenței evenimentelor extreme, alternanța rapidă între caniculă severă/secetă 

accentuată și precipitații abundente/inundații fiind din ce în ce mai evidentă. 

În ceea ce privește caracterizarea și evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă, potrivit Planului 

Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016, se constată că 70,97% dintre acestea sunt 

în stare ecologică bună și foarte bună, ceea ce indică îmbunătățirea stării ecologice a corpurilor de 

apă la nivel național față de primul Plan Național de Management aprobat prin HG nr. 80/2011. De 

asemenea, referitor la evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață, s-a constatat că 

97,72% sunt în stare chimică bună, iar restul 2,28% nu ating starea chimică bună. În ceea ce privește 

corpurile de apă subterană, cca. 89% sunt în stare chimică bună, restul fiind în stare chimică slabă. 

De asemenea, toate corpurile de apă subterană din România sunt clasificate ca având o stare 

cantitativă bună. 

Îmbunătățirea calității apei 

Balanța brută a nutrienților pe terenurile agricole 

Cei doi indicatori de calitate a apei (surplusul brut de azot și surplusul brut de fosfor pe terenurile 

agricole) prezintă impactul potențial al agriculturii asupra calității apei din cauza poluării cu nitrați 

și fosfați. În cazul în care N și P sunt aplicate în exces, acestea pot provoca poluarea apelor 

subterane și eutrofizarea. Balanța brută a nutrienților oferă o estimare a poluării potențiale a apei.  

Excedentul de azot și fosfor din România are o tendință descendentă (în ciuda fluctuațiilor). 

România se situa în perioada 2012-2015 pe ultimul loc în ceea ce privește poluarea cu azot a 

terenurilor agricole, respectiv media balanței de azot brut în această perioadă fiind de 7 kg 

N/ha de SAU, față de cea a UE 28 de 51,1  kg N/ha de SAU {16}[CI 38].  

În ceea ce privește poluarea cu fosfor a terenurilor agricole din România în perioada 2012-2015, 

aceasta avea o medie de -1 kg P/ha de SAU, în timp ce media UE era de 2 kg P/ha de SAU. {1} 

[C38]. În anul 2012, 83% din corpurile de apă subterană din România sunt de încadrate în categoria 

de calitate înaltă; 7% fiind de calitate slabă. {16} [CI 38].  

 

Fig. 76 - Poluarea cu N și P a terenurilor agricole 
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Din anul 2013 RO implementează programul național de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi din surse agricole. Faptul că cca. 80% din animale: bovine, ovine, porcine, păsări 

se găsesc în gospodării individuale, ce nu sunt condiționate de obținerea acordului de mediu și nu 

au facilități de stocare a gunoiului de grajd, constituie factor de risc nu doar pentru poluarea 

punctiformă a apei ci și pentru creșterea nivelului de emisii GES. 

În RO, presiunea exercitată de fertilizanţi și pesticide asupra solului și apei este scăzută, dar 

utilizarea fertilizanților chimici în agricultură are o tendință de creștere în perioada 2013 - 2017 de 

18% {2}[AI 69]. De asemenea, un rol important în reducerea utilizării fertilizanților chimici îl au și 

plantele fixatoare de N (soia, mazăre, fasole, lucernă, trifoi, fasole verde, năut, lupin) care în 2017 

erau cultivate pe o suprafață de 800 mii ha, în creștere cu aproximativ 37% față de anul 2013. 

{1}[{2}[AI 100] 

Utilizarea apei în agricultură 

Acest indicator se referă la volumul de apă care se aplică solurilor pentru irigații. Datele se referă 

la extragerea apei de la apele de suprafață și subterane totale și sunt furnizate în mod voluntar de 

către MS. Datele privind utilizarea apei în agricultură sunt greu de cuantificat  deoarece mulți 

fermieri utilizează apa din  râuri, puțuri și iazuri. Extragerea apei în România arată o tendință 

fluctuantă, stabilizându-se în ultimii ani în jurul valorilor mai mici decât în trecut. 1,9% din totalul 

UAA este irigat în 2016 {16}[CI 37].  

 

Fig. 77 - Utilizarea apei în agricultură 

Deși au fost realizate o serie de investiții importante din fonduri europene și naționale, totuși, o 
mare parte din sistemele de irigaţii existente sunt degradate sau nefuncţionale, ori neadaptate la 
tipologia fermelor și cerințele utilizatorilor. Din cauza ineficienței acestor sisteme (din punct de 
vedere al consumului de energie și apă), utilizarea și întreținerea lor este costisitoare pentru 
fermieri și are un impact negativ asupra resurselor naturale. 

Alte aspecte care influențează managementul resurselor naturale sunt reprezentate de utilizarea  

practicilor agricole convenționale, intensive pe suprafețe extinse, intervențiile frecvente cu lucrări 

silvotehnice pe suprafețele forestiere, cu impact asupra biodiversității și solului, utilizarea redusă 

a soiurilor și raselor autohtone, adaptate la condițiile pedoclimatice locale, suprafețe agricole  

întinse afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, nivelul de disponibilitate 

și capacitățile aferente serviciilor de consultanță și de instruire inadecvate pentru a putea sprijini 

numărul potențial de solicitanți pentru măsurile de agromediu și climă și insuficienta corelare a 
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sectorului de cercetare agricolă cu practica agricolă. Totodată, practicile extensive promovate de 

agricultura ecologică și schemele de agro-mediu, contribuie la conservarea resurselor de apă și sol, 

precum și la reducerea poluării acestor resurse naturale. 
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SWOT Obiectiv Specific 5 
Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum 

ar fi apa, solul și aerul 

Puncte Tari 
 
- Emisii de amoniac în scădere, cu 
îndeplinirea țintei pentru 2020 stabilită de 
Directiva privind reducerea emisiilor 
naționale de anumiți poluanți atmosferici 
 
- Nivel bun al calității resurselor de apă din 
punct de vedere chimic și ecologic, 83% din 
sursele de apă monitorizate fiind de 
calitate bună și doar 7% fiind de calitate 
slabă. 
 
- Diminuarea consumului de apă în 
agricultură  
 
- Bună asimilare a tehnologiilor inovative 
la nivelul fermelor comerciale mari 
 
-  Menținerea unui nivel redus de utilizare 
a inputurilor agro-chimice (fertilizanți și 
pesticide) la nivel național  

Puncte slabe 
 
- 6% din suprafața agricolă se afla sub contracte de 
îmbunătățire a gestionării apei, față de media UE de 
10%.  
 
- 2% din suprafața agricolă se afla în 2017 sub 
contracte de îmbunătățire a gestionării solului față 
de media UE de 10%. 
 
- Suprafețe agricole extinse afectate de fenomene 
de degradare a solului (eroziune, alunecări de 
teren, deșertificare, etc.), precum și de 
constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 
 
-  Suprafaţa cultivată în ferme ecologice este încă 
redusă 
 
- Utilizarea  practicilor agricole convenționale, 
intensive pe suprafețe extinse  
 
- Suprafață scăzută de culturi permanente 
 
-  Intervențiile frecvente cu lucrări silvotehnice pe 
suprafețele forestiere, cu impact asupra 
biodiversității și solului 
 
-  Slaba utilizare a soiurilor și raselor autohtone, 
adaptate la condițiile pedoclimatice locale 
 
- Sisteme de irigații în mare parte învechite și 
ineficiente 
 
- Nivelul de disponibilitate și capacitățile aferente 
serviciilor de consultanță și de instruire sunt 
inadecvate pentru a putea sprijini numărul potențial 
de solicitanți pentru măsurile de agromediu și climă 
 
- Insuficienta corelare a sectorului de cercetare 
agricolă cu practica agricolă 
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Oportunități 
 
- Utilizarea de tehnologii inovative care să 
asigure un management eficient al 
resurselor naturale  
 
- Numărul mare de gospodării individuale 
care cresc animale, având posibilitatea 
reorientării spre creșterea raselor și 
soiurilor  autohtone 
 
- Utilizarea agriculturii de precizie și altor 
tehnologii noi 
 
- Extinderea suprafețelor împădurite în 
zonele cu risc ridicat de degradare a 
solului 
 
-  Dezvoltarea sistemelor de perdele 
forestiere pentru reducerea impactului 
schimbărilor climatice 
 
- Creșterea interesului consumatorilor față 
de produsele obținute în agricultura 
ecologică și prin intermediul altor practici 
agricole prietenoase cu mediul. 
 
- Punerea în aplicare în continuare a 
obiectivelor europene și naționale de 
mediu în ceea ce privește calitatea 
aerului, solului, apei și biodiversitatea 
 
- Susținerea politicilor publice pentru 
gestionarea durabilă a resurselor naturale 
 
- Sprijin UE pentru gestionarea eficientă a 
resurselor naturale 
 
- Sprijin UE pentru servicii de formare și 
consultanță  
 
- Sprijin UE pentru parteneriate pentru 
inovare, creare de baze de cunoștințe și de 
noi metode în agricultură 
 

Amenințări 
 
- Procent de terenuri cu risc de eroziune de 9.7%, 
față de media UE de 6.7% (2012) 
 
- Abandonul activităţilor agricole, cu influenţe 
negative în  calitatea solului, starea peisajelor, în 
special în zonele afectate de constrângeri naturale 
 
- Pierderea resurselor genetice asociate soiurilor și  
raselor locale  
 
- Accentuarea efectelor negative, în special asupra 
resurselor de apă, rezultate în urma utilizării unor 
tehnologii neperformante sau neadaptate 
condițiilor locale 
 
- Riscul poluării  punctiforme a apei și eutrofizării 
habitatelor umede ca urmare a creșterii numărului 
de animale din gospodăriile individuale și a 
numărului redus de facilități și echipamente de 
gestionare a gunoiului de grajd 
 
- Manifestarea accentuată a fenomenelor de 
degradare a solului   
 
-  Manifestarea accentuată a fenomenelor asociate 
schimbărilor climatice  
 
- Creșterea temperaturii din cauza schimbărilor 
climatice, factor ce poate favoriza declanșarea 
incendiilor naturale  
 
- Menţinerea unui grad ridicat de disociere a 
activităților de cercetare de latură aplicativă și 
cererea din piată 
 
-Neadaptarea capacității serviciilor de consultanță, 
din punct de vedere cantitativ și calitativ, la nevoile 
fermierilor 
 
- Presiuni antropice crescute asupra resurselor de 
apă și sol pe suprafețele agricole și forestiere 
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Obiectiv Specific 6. Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor 

Mediul natural din RO este caracterizat de o stare în general bună de conservare a resurselor 

naturale de sol şi apă, prin varietatea peisajelor tradiţionale şi printr-o remarcabilă diversitate 

biologică. O parte din resurse sunt supuse unor factori de presiune cu efecte asupra valorii de mediu 

și a potenţialului lor productiv, cantitativ şi calitativ.  

Procentul terenurilor agricole din fondul funciar național, a înregistrat o uşoară diminuare cu 1,6%, 

respectiv de la 60,9% în anul 2012 la 59,3% în anul 2015 {1}[CI 5]. Suprafaţa agricolă utilizată 

(SAU) înregistrează o scădere în anul 2016 raportat la anul 2010. Față de 2010, când SAU a fost 

13,306 mil ha, în 2016 a scăzut cu 6% la 12,502 mil ha. În structura pe categorii de folosinţă cea 

mai mare pondere o deţin terenurile arabile (63,47%), urmate de păşuni şi fâneţe (33,44 %) și 

culturi permanente (2,34%) {1} [CI 17]. În 2013 39,1% din SAU de pajişti erau utilizate în regim 

extensiv. Față de 2010, suprafața de pajiști utilizată extensiv a crescut cu cca. 0,2% {3} [CI 33]. 

Biodiversitate 

România este una dintre cele mai importante țări din UE în ceea ce privește diversitatea biologică. 

În România se regăsesc cele mai multe regiuni bio-geografice la nivelul UE, respectiv 5 din cele 9 

existente, cu următoarea dispunere: continentală (53% din suprafaţa ţării), alpină (23%), stepică 

(17%), panonică (6%) şi pontică (1%) {9}.  

În 2016, siturile Natura 2000 ocupau cca. 22,7% din fondul funciar (locul 9 în UE-28), din care SPA 

(Directiva Păsări) - 15,3% şi SCI (Directiva Habitate) - 16,9 % (există o zonă mixtă, în care SPA se 

suprapune cu SCI). 12,7% din SAU și 38,5 % din suprafaţa FFN se regăseşte în siturile Natura 2000 

{3} [CI 19].  

Siturile Natura 2000 se administrează în baza principiilor dezvoltării durabile, pentru găsirea unor 

soluţii care să permită desfăşurarea activităţilor economice simultan cu conservarea biodiversităţii.  

Conform datelor furnizate de Ministerul Mediului, la începutul anului 2019 existau 272 Planuri de 

management aprobate  pentru cele 435 zone SCI și 171 SPA {28} [AI 70]. Dintre acestea, MADR a 

avizat favorabil 153, din care 133 au fost avizate sub rezerva revizuirii acestora. Din cadrul analizei 

realizate de MADR a reieșit faptul că cerințele de management stabilite prin planurile de 

management sunt cerințe generale, aplicabile la nivelul întregii suprafețe a siturilor, fără a urmări 

în mod specific cerințele habitatelor și/sau speciilor aferente sitului.  

Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare „in situ” a bunurilor patrimoniului 

natural, pe lângă sistemul de gestionare instituit prin desemnarea siturilor Natura 2000, RO  are un 

sistem de arii naturale protejate funcțional, cu o suprafață semnificativă (în anul 2018: rezervații 

ale biosferei – 661.939 ha; parcuri naționale – 317.419 ha; parcuri naturale -  770.027 ha; rezervatii 

stiintifice, monumente ale naturii, rezervatii naturale – 307.973 ha; zone umede de importanta 

internationala – 1.096.640 ha) {2}[AI 71]. 
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În RO au fost identificate 783 tipuri de habitate, din care: 196 habitate pajiști, 206 forestiere, 135 

specifice celorlalte tipuri de terenuri agricole, 13 habitate de coastă, 143 specifice zonelor umede 

și 90 specifice dunelor și zonelor stâncoase {10}[AI 72].  

 

Fig. 78 - Suprafețele forestiere și agricole aflate sub Natura 2000 

Terenuri agricole cu înaltă valoare naturală (habitate și specii) [CI 36]. 

RO deţine una din resursele cele mai bogate de terenuri agricole ce pot fi clasificate cu înaltă 

valoare naturală cu o suprafață de 5.221.251 ha {3}. O contribuţie ridicată la menţinerea 

biodiversităţii în RO o au suprafeţele de pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) care în anul 2014 

acopereau o suprafață de cca. 2 mil. ha {11}. În această categorie erau încadrate pajiştile 

permanente, precum și livezile tradiţionale extensive (incluse în zonele eligibile HNV în RO din 

2014) ce prezintă o înaltă valoare naturală,  peisajele mozaicate incluzând pajişti, arbori, arbuşti 

şi parcele agricole de dimensiuni mici cultivate extensiv în care biodiversitatea, inclusiv fauna 

sălbatică, este ridicată sau pajiştile aflate în vecinătatea pădurilor.  

Conform rezultatelor studiilor {9}{12} referitoare la valoarea conservativă a habitatelor de pajişti 

naturale şi seminaturale din zona montană s-a constatat că 19 tipuri de habitate din cele 47 

specifice zonei montane au valoare conservativă mare și foarte mare, necesitând măsuri de 

conservare. 

Ecosistemele şi peisajele HNV sunt ameninţate de abandonul activităţilor agricole, de 

transformarea lor în terenuri arabile și de intervenţii cu efecte negative.  

Diversitatea ecosistemelor/habitatelor naturale este completată de diversitatea speciilor. În 

România, în zonele reprezentative pentru speciile prioritare de păsări sălbatice desemnate ca SPA 

sunt prezente păsări cu pondere importantă din populaţia totală la nivel UE, cum ar fi Lanius minor 

(cca. 77%), Falco vespertinus (cca. 55%), Crex crex (cca. 7%), Aquila pomarina (cca. 20%) etc., iar 

în unele dintre SPA sunt prezente şi păsări periclitate, vulnerabile sau rare, fiind amenințate de 

scăderea numărului de exemplare.  

Suprafaţa pajiştilor permanente situate în zone SPA reprezentative pentru Crex crex este de peste 

155 mii ha, pentru Lanius minor şi Falco vespertinus  este de  cca. 410 mii ha, iar pentru Aquila 

pomarina este de cca. 45 mii ha.  
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Suprafaţa de teren arabil situată la nivelul Ariilor de Importanță Avifaunistică (SPA-uri) din zonele 

reprezentative pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) este de cca. 926 mii ha, iar pentru Acvila 

țipătoare mică (Aquila pomarina) este de cca. 458 mii ha.  

De asemenea, una din speciile amenințate pe plan european, încadrată de Uniunea Internațională 

pentru Conservarea Naturii (IUCN) ca vulnerabilă atât pe contintentul european cât și pe plan 

mondial, datorită reducerii dramatice a populațiilor în ultimele trei generații (din anii `60) 

(Alonso&Placin, 2010) este dropia (Otis tarda), suprafața eligibilă pentru perioada 2018-2020 fiind 

de cca. 109 mii ha teren arabil și cca. 1000 ha pajiști permanente.  

Din cele 54 de specii de păsări specifice terenurilor agricole la nivel UE, în RO au fost evaluate 

cantitativ şi calitativ 20 de specii dar şi 4 din speciile vizate de măsura de agro-mediu {14}{15}.  

Valoarea de referință pentru calcularea indexului populațiilor de păsări specifice terenurilor 

agricole a fost calculată pentru prima data în anul 2010 (considerat anul de bază) aceasta fiind de 

100, acesta fiind recalculat în anul 2015 la valoarea de 97 {14}[CI35]. Din cele 20 de specii, 8 specii 

au înregistrat declin (moderat – 6 specii și accentuat – 2 specii), 9 specii au înregistrat o tendință 

nesigură (este necesară colectarea mai multor date pentru a obține o tendință sigură), 2 specii nu 

au putut fi evaluate conform indicațiilor de utilizare ale programului TRIM, software de analiză 

statistică, iar o specie a înregistrat o creștere accentuată.  

Pajiştile permanente din zona Clujului şi în judeţul Suceava sunt importante pentru conservarea 

speciilor prioritare de fluturi Maculinea sp., suprafaţa eligibilă fiind de cca. 23.000 ha.  

Zone cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice [CI 20]. 

Evitarea abandonului activităților agricole prin aplicarea la scară largă a unor angajamente cu un 

nivel mai redus de restricție contribuie, de asemenea, la conservarea factorilor de mediu 

(biodiversitate, sol, apă, aer), complementar contribuției aduse de angajamentele care vizează în 

mod specific protejarea anumitor specii și habitate locale prin aplicarea unor cerințe de 

management complexe. 

Rase în pericol de abandon 

Populațiile de animale de fermă din rase autohtone (indigene) adaptate la condițiile locale sunt în 

scădere, conducând la pericolul consangvinizării și la deriva genetică. Pe baza dinamicii efectivelor 

de femele adulte de reproducție din rase autohtone, înregistrate în registre genealogice ale raselor, 

ANZ a identificat în anul 2014 21 rase locale, din cele 29 rase autohtone, din 5 specii în pericol de 

abandon utilizate în agricultură, aflate în diferite grade de risc.  Deși potențialul genetic autohton 

este ridicat, programele elaborate și implementate până acum au fost insuficiente pentru 

abordarea acestei provocări.  
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Evoluția raselor locale în pericol de abandon {29}[AI 73] în perioada 2015-2019 este prezentată în 

tabelul următor: 

Specia Rasa 
Anul 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ovine 

Țigaie cu cap negru de 
Teleorman 

3382 3954 3968 2256 2161 

Rațca (Valahă cu coarne în 
tirbușon) 

3811 4085 4600 4059 4365 

Karakul de Botoșani 2761 3093 3476 4156 7633 

Merinos de Suseni 300 300 303 300 300 

Merinos Transilvănean 1489 1144 1470 1701 1464 

Merinos de Cluj 203 277 297 283 286 

Merinos de Palas 4552 5813 4124 3335 3433 

Țigaie - varietatea ruginie 802 947 1045 1223 1691 

Caprine 
Carpatina 3171 529 529 351 561 

Alba de Banat 960 345 345 612 345 

Bovine-
Taurine 

Sura de Stepă 59 37 38 36 28 

Bovine -
Bubaline 

Bivolul românesc 94 93 93 93 93 

Ecvidee 

Furioso North Star 42 42 47 52 52 

Huțul 91 91 98 97 97 

Gidran 38 43 40 40 40 

Semigreul românesc 113 112 110 97 105 

Shagya arabă 50 50 54 52 58 

Nonius 39 43 44 44 44 

Lipițan 209 184 161 174 163 

Porcine 
Bazna 22 22 38 49 78 

Mangalița 36 283 453 784 890 

Tabel 14 - Evoluția raselor locale în pericol de abandon 2015-2019 

Biodiversitatea ecosistemelor forestiere 

Conform sistemului românesc de clasificare, 57,3% din suprafața FFN se încadrează în grupa I 

funcțională care cuprinde păduri cu funcții speciale de de protecție (prioritară) a apelor, a solului, 

a climei și a obiectivelor de interes național, păduri pentru recreere, păduri de ocrotire a 

genofondului și ecofondului, precum și pădurile din ariile naturale protejate de interes național, 

iar 42,7% din suprafața FFN se încadrează în grupa a II-a funcțională care cuprinde păduri destinate 

îndeplinirii concomitente a funcției de producție (prioritară) și a uneia sau mai multor funcții de 

protecție.   De asemenea, cca.3% din suprafața FFN se încadrează în tipul funcțional I, în care sunt 

interzise intervențiile silviculturale, iar 21% în tipul funcțional II, în care sunt permise numai lucrări 

de conservare. În perioada 2013-2017 se înregistrează o majorare semnificativă a suprafețelor 

parcuse cu tăieri de conservare, acestea însumând o suprafată ce reprezintă 58,1% din suprafața 

parcursa cu tăieri la nivelul anului 2017. {6}[AI 74]. 
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Tipuri de tăieri 2013 2014 2015 2016 2017 

Tăieri de regenerare - codru 71.6% 71.2% 70.9% 47.5% 39.7% 

Tăieri de regenerare - crâng 3.7% 3.6% 3.7% 2.4% 1.8% 

Tăieri de substituiri-refacere 1.0% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 

Tăieri de conservare 23.6% 24.2% 24.6% 49.6% 58.1% 

 
Tabel 15 - Suprafaţa parcursǎ cu tăieri, pe tipuri de tratamente în perioada 2013-2017 {6}[AI 
75] 

Deși în scădere, lucrările de igienizare a pădurilor, care presupun intervenții în arborete în 

perioadele dintre aplicarea tratamentelor, se mențin la un nivel ridicat în anul 2017, respectiv 9,9% 

din totalul intervențiilor. {6} 

 

Categorii de produse 
lemnoase 2013 2014 2015 2016 2017 

– produse principale* 66.4% 66.7% 66.4% 64.6% 66.2% 

– produse secundare** 21.6% 21.2% 21.4% 24.1% 23.9% 

– produse de igienă*** 12.0% 12.2% 12.1% 11.4% 9.9% 
 
Tabel 16 – Volumul de masă lemnoasă recoltată, pe categorii de produse lemnoase în perioada 
2013-2017 {3}[AI 76] 
  
* produse lemnoase rezultate în urma efectuării tăierilor de regenerare, aplicate în arboretele în rând de tăiere 
** produse lemnoase rezultate în urma aplicării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (curățiri și rărituri) 
*** produse lemnoase rezultate din procesul normal de eliminare naturală (arbori doborâți, rupți de vânt, uscați, etc.) 

 

Biodiversitatea, serviciile ecosistemice și conservarea habitatelor și peisajelor sunt influențate de 
utilizarea  practicilor agricole convenționale, intensive pe suprafețe extinse, precum și de 
abandonarea activităților agricole ca urmare a obținerii de venituri mici de către fermieri/lucrători 
în agricultură comparativ cu celelalte sectoare. În același timp, protecția biodiversității, 
îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor sunt influențate și 
de insuficenta necorelare a nivelului de disponibilitate și a capacităților aferente serviciilor de 
consultanță și de instruire cu numărul potențial de solicitanți ai intervențiilor care vizează aceste 
obiective specifice, dar și de insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă cu practica 
agricolă. 
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SWOT Obiectiv Specific 6 
Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 

conservarea habitatelor și a peisajelor 

Puncte Tari 
 
-Pondere ridicată a terenurilor agricole și 
forestiere generatoare de servicii 
ecosistemice caracterizate printr-o mare 
diversitate biologică, inclusiv suprafețe 
agricole semnificative cu înaltă valoare 
naturală (HNV) gestionate în mod 
tradițional, care contribuie la conservarea 
biodiversităţii. 
 
-  Pondere ridicată de acoperire a zonelor 
importante din punct de vedere al 
protecţiei mediului (arii naturale 
protejate, situri Natura 2000) din 
perspectiva managementului durabil al 
terenurilor agricole și forestiere 
 
-  Suprafaţă semnificativă a terenurilor 
agricole aflate sub angajamente de agro-
mediu prin care se promovează practici 
agricole extensive, cu impact redus asupra 
mediului 
 

- Pondere ridicată a pădurilor care au fost 
desemnate a avea funcții de protecție, 
fiind administrate în baza unor concepte 
de gestionare durabilă a pădurilor 
compatibile cu cele recunoscute la nivel 
european 
 

- Existența unor rase  adaptate la 
condițiile locale 
 
- Performanțe bune în aplicarea și 
implementarea măsurilor de mediu din 
cadrul PNDR 2014-2020 
 
 

Puncte slabe 
 
- Slaba eficienţă economică a practicilor agricole 
extensive/mixte tradiţionale și prietenoase cu 
mediul 
 

- Slaba utilizare a soiurilor și raselor autohtone, 
adaptate la condițiile locale, cu impact asupra 
efectivelor  
 
-Nivel redus al biodiversității pe terenuri arabile 
 
- Intervențiile frecvente cu lucrări silvotehnice pe 
suprafețele forestiere, cu impact asupra 
biodiversității   
 

-  Utilizarea  practicilor agricole convenționale, 
intensive pe suprafețe extinse  
 
- Nivelul de disponibilitate și capacitățile aferente 
serviciilor de consultanță și formare sunt 
inadecvate pentru a putea sprijini numărul 
potențial de solicitanți pentru măsurile de 
agromediu și climă 
 

- Venituri mici ale fermierilor/lucrătorilor în 
agricultură comparativ cu celelalte sectoare, în 
special în zonele ANC, ceea ce favorizează 
abandonarea activităților agricole   
 
- Abandonul activităţilor agricole datorat  
reducerii numărului de animale pe suprafeţele de 
pajişti naturale şi seminaturale situate în zone 
afectate de constrângeri naturale 
 
- Număr redus de planuri de managament ale 
siturilor Natura 2000 care au fost avizate de toate 
instituțiile implicate în procesul de aprobare. 
 

Oportunități 
 
- Numărul mare de gospodării individuale 
care cresc animale, având posibilitatea 
reorientării spre creșterea raselor și 
soiurilor  autohtone 
 

Amenințări 
 
-Creşterea impactului negativ asupra mediului al 
activităţilor agricole ca rezultat al intensivizării 
agriculturii (în special pe terenurile agricole cele 

mai productive) 
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- Punerea în aplicare în continuare a 
obiectivelor europene și naționale de 
mediu în ceea ce privește calitatea 
aerului, solului, apei și biodiversitatea 
 
- Atractivitatea zonelor rurale (în special a 
zonelor HNV, Natura 2000), în perspectiva 
creşterii investiţiilor în serviciile publice 
de mediu 
 
- Atractivitatea zonelor rurale din 
perspectiva disponibilității și calității bune 
a resurselor naturale (biodiversitate, apă, 
sol, peisaj) 
 
- Sprijin UE pentru servicii de formare și 
consultanță  
 
- Sprijin UE pentru protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și 
a peisajelor 
 
- Utilizarea unor practici durabile cum ar 
fi:, agroecologia, agrosilvicultura și 
mijloace eferente agriculturii de precizie 
 
- Dezvoltarea investițiilor privind  
utilizarea resurselor regenerabile în 
vederea diminuarii utilizarii resurselor 
conventionale  
 
- Posibilitatea dezvoltării economiei 
circulare prin utilizarea resurselor silvice, 
inclusiv utilizarea unor materiale 
reciclabile/biodegradabile 

 
 
- Abandonul activităţilor agricole, cu influenţe 
negative în conservarea biodiversităţii, calitatea 
solului, starea peisajelor, în special în zonele 
afectate de constrângeri naturale 
 
- Pierderea resurselor genetice asociate soiurilor și  
raselor locale  
 
-Neadaptarea capacității serviciilor de 
consultanță, din punct de vedere cantitativ și 
calitativ, la nevoile fermierilor 

-  Afectarea sănătăţii ecosistemelor forestiere, ca 
urmare a manifestării fenomenelor climatice 
extreme cu frecvenţă şi intensitate crescută 
(secetă, vânt puternic, viituri etc.), cauzate de 
schimbările climatice; 
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 Obiectiv General 3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale 

 

Obiectiv Specific 7. Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea 
dezvoltării afacerilor în zonele rurale 

Structura populației în zonele rurale 

Analiza structurii populației pe categorii de vârstă, la nivelul RO, pentru perioada de referinţă 

2014-2018, arată diferențe semnificative: din totalul populaţiei înregistrate în 2018 (19,476,713 – 

total populaţie în 2018), categoria de vârstă între 0 şi 17 ani a crescut între 2014-2018 cu 0,4 p.p. 

ajungând, în 2018, la 18.84% (3,669,563 nr. persoane) din totalul populaţiei, iar categoria de 

vârstă 18-41 ani a înregistrat o scădere semnificativă la nivel naţional, cu peste 2 p.p., ajungând 

de la 32.81% în 2014 la 30.66% în 2018 (5,971,731), din totalul populaţiei înregistrate la nivel 

naţional. Această grupă de populaţie este singura care întregistrează o scădere, grupa de 42-65 de 

ani având o creştere de 0.56 p.p. în perioada de referinţă, iar cea de peste 65 de ani a crescut 

vertiginos, cu peste 1,5 p.p. până în anul 2018, fapt ce demonstrează fenomenul de diminuare și 

îmbătrânire a populației {2}[CI 3]. 

 

Fig. 79 – Evoluția grupei de vârstă 18-41 ani pe medii de rezidență 2014 - 2018 

Analizând evoluţia populaţiei rurale în perioada 2014-2018, se constată o scădere considerabilă a 

populaţiei tinere (0-17 ani), respectiv cu 5,55 % în 2018 faţă de 2014, iar în privinţa populaţiei 

aflată la vârstă activă, respectiv între 18 şi 41 de ani scăderea este accentuată, fiind cu 6,40% 

mai puţini tineri în mediul rural în 2018 faţă de 2014, ajungând în 2018 la 2,640,015 persoane. 

Populaţia din zonele rurale din intervalul 42 şi 65 de ani a înregistrat creşteri (cu aproape 2% în 

perioada de referinţă), iar persoanele de peste 65 de ani înregistrează o creştere accentuată cu 

2,28% până în 2018. 
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Trendul descendent pentru populaţia tânără din mediul rural (0-41 de ani) şi trendul crescător 

pentru populaţia de peste 42 de ani din mediul rural demonstrează fenomenul de îmbătrânire a 

populatiei rurale, dar şi dezinteresul tinerilor de a se stabili în mediul rural. {2} [CI3] 

În zona montană declinul demografic devine şi mai accentuat prin renunțarea la activităţi 

economice ceea ce a dus la migraţia forţei de muncă sau la acutizarea fenomenului de sărăcie. În 

special tinerii din zona montană părăsesc treptat și definitiv muntele în căutarea unor condiții de 

viață mai ușoare și venituri mai mari obținute cu eforturi mai reduse, în mediul urban sau în alte 

țări. Acest fenomen, cu implicații grave pe termen mediu și lung, au fost sesizate și în țările 

dezvoltate din vestul Europei care fac eforturi considerabile pentru diminuarea procesului de 

migrare a populației montane, de menținere a fermelor agricole și a gospodăriilor. {22} 

În ceea ce priveşte migraţia internaţională, emigranţii temporari cu vârsta cuprinsă între 20 şi 39 

de ani înregistrează un trend ascendent între ani 2014 şi 2018, numărul emigranţilor crescând cu 

21,38% în perioada de referinţă. Emigranţii permanent din aceeaşi categorie de vârstă, 

înregistrează o creştere care depăşeşte procentul de 54% din 2014 până în anul 2018, fapt ce 

reflectă dezinteresul tinerilor pentru revenirea în România, odată ce au decis să emigreze.  

Pe lângă faptul că trendurile de emigrare sunt ascendente în ambele cazuri, este important de 

subliniat că trendul de definitivare a emigrării tinerilor este dublu, un aspect îngrijorător în privinţa 

şanselor de revenire a acestora în România.  

Un stimulent puternic ar putea fi susţinerea antreprenoriatului în special în cazul tinerilor, 

facilitarea accesului la informaţii, precum şi stabilirea unor măsuri care să ţină cont de 

specificitatea acestei categorii de populaţie. {2}[AI 77] 

 

Fig. 80 - Distribuția emigranților temporari în funcție de grupe de vârstă 
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Fig. 81 - Distribuția emigranților definitivi din grupa de vârstă 20-39 ani 

Calitatea vieții în zonele rurale 

Nivelul de sărăcie din spaţiul rural românesc este un factor esenţial în determinarea deciziei unui 

tânăr de a investi într-o afacere nouă în mediul respectiv. Aceasta se reflectă în special în calitatea 

vieţii familiei tânărului fermier care se reflectă în oportunităţile de educaţie, controlul sănătăţii, 

un minimum de servicii care să asigure viaţa socială, accesul către zonele urbane care trebuie să 

fie facil pentru o viaţă echilibrată în mediul rural.  

Rata sărăciei, deşi în trend usor descendent (de la 41,50% din totalul populaţiei în 2010, la 35,70% 

în anul 2017), rămâne în continuare o rată foarte ridicată cu implicaţii majore în limitarea 

dezvoltării satelor din perspectiva infrastructurii şi serviciilor de bază, precum şi a atractivităţii 

pentru ocuparea forţei de muncă. {1} [CI10] 

Participarea redusă şi accesul limitat la piaţa muncii conduc la venituri mici, risc ridicat de sărăcie 

şi excluziune socială și determină un grad scăzut de informare. O afacere competitivă nu poate fi 

gestionată fără acces la un minimum de tehnologie, informaţii, transport şi conexiuni sociale, drept 

pentru care există o relaţie de cauzalitate între condiţiile de viaţă din mediul rural şi dezvoltarea 

afacerilor în aceste zone ale României.   

Șomaj și ocupare 

În anul 2017, rata şomajului în mediul rural (5,4%) depăşea rata înregistrată în mediul urban (4,5%) 

{26}[CI 7], în timp ce rata şomajului din RO rămâne sub media UE (7,6%), respectiv de  4,9%, 

înregistrând o scădere de 1,9% în perioada 2015 – 2017.  

În acelaşi an de referinţă, în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, se înregistra 

cel mai ridicat nivel al ratei şomajului faţă de toate celelalte categorii de vârstă specifice 

populaţiei active, respectiv 18,3% {1}[CI 7], cu diferențe accentuate pe medii de rezidență: 20,8% 

în urban față de 17% în rural {26}.   
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Tinerii fermieri în sectorul agricol 

Față de anul 2010, în 2016, raportul dintre numărul managerilor de ferme < 40 de ani ce revin la 

un manager de >55 de ani s-a diminuat comparativ cu cel al UE care a crescut (11,2:100  în 

România, faţă de  18,3:100 în UE 28) şi reflectă gradul de îmbătrânire al forţei de muncă din sector,  

care este mai accentuat  decât cel de la nivelul UE28. {1}[CI 14] 

 

Fig. 82 Structura managerilor de fermă în 2016 - raportul dintre manageri de fermă <40 de 

ani la >55 de ani 

De asemenea, în anul 2010 ponderea tinerilor fermieri în totalul managerilor de fermă era de 7,27% 

şi a înregistrat o uşoară creştere până la 7,45 % în total ul managerilor de fermă până în 2016 {1}[CI 

14], creşterea fiind totuşi infimă ţinând cont şi de analiza comparativă cu media UE. Astfel, în anul 

2016, România înregistra încă cea mai scăzută rată a tinerilor fermieri (de până în 35 de ani) din 

UE 28  (3.1% în RO față de 5.1% media UE) {16} [CI 14]. 

Dimensiunea medie economică, exprimată în SO, este cea mai ridicată în rândul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 25 şi 34 de ani la nivelul anului 2016 {1} [CI12]. 

 

Fig. 83 Dimensiunea economică, pe categorii de vârstă 

Accesul la finanțare și credite 

Pentru a facilita accesul la finanțare al fermierilor și al antreprenorilor din spațiul rural, prin PNDR 

2014-2020 a fost implementat un instrument financiar de împrumut cu partajarea riscului, adaptat 

caracteristicilor beneficiarilor vizați prin Program.  
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În plus, pentru perioada de programare 2021-2027, luând în considerare și accentul pe care Comisia 

Europeană îl pune pe dezvoltarea instrumentelor financiare la nivel central, dar și în cadrul 

programelor operaționale ale Statelor Membre,  MADR va continua să identifice nevoile de finanțare 

din agricultură și din spațiul rural în contextul instrumentelor financiare existente și va coopera cu 

părțile implicate la nivel național în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții din 

perspectiva noilor prevederi legislative cu privire la posibilitatea statelor membre de a contribui la 

Programul InvestEU. 

Accesul la terenurile agricole 

Ţinând cont de faptul ca una dintre specificitătile spaţiului rural este ocuparea în agricultură, 

accesul la terenurile agricole ar trebui să reprezinte o oportunitate şi totodată o provocare pentru 

a fi sprijinită în continuare instalarea de noi manageri de exploataţii agricole.  

O analiză a tranzacţiilor la nivel naţional din anii 2016 şi 2019 arată că prețul mediu al unui hectar 

de teren agricol în România era de 1.958 euro/ha în anul 2016 şi a crescut până la 5.128 Euro/ha 

în 2019, însă valoarea medie la nivel naţional atinge 2.000 Euro/ha, preţurile fiind în creştere în 

special în judeţele cu profil agricol. {2}[AI 81].††  

Formare profesională 

În 2016, doar 2,8% dintre manageri au absolvit învăţământ agricol (educație de bază)  și  0,4 % 

educație completă), înregistrând o ușoară creștere față de 2010 când 2,5% dintre manageri aveau 

educație agricolă de bază și completă), dar cu mult sub nivelul UE 28 ( 31,6 % educație de bază și 

completă) în timp ce 96,7% din managerii români aveau doar experienţă practică agricolă, 

comparativ cu media UE 28 de 68,3%. În ceea ce privește pregătirea tinerilor manageri de 

exploatație (sub 35 ani) la nivelul anului 2016, formele de învățământ agricol absolvite au fost 3,2% 

educație de bază 0,9% educație completă și 89,6% aveau doar experiență practică agricolă {3}[CI 

15].  

Una dintre cauzele slabei pregătiri profesionale în rândul tinerilor fermieri este și scăderea nr. de 

licee cu profil agricol. Privind situația din rural, la nivelul 2016 doar 0,89% din absolvenți finalizau 

un liceu agricol {2}[AI 21].  

O evoluție pozitivă a reprezentat-o numărul total de studenti înscriși în învățământul superior de 

licență cu profil agricol, fiind în anul universitar 2013/2014 la un număr de 12.023, o oportunitate 

pentru întinerirea generațiilor de fermieri cu pregătire adecvată {2}[AI 79].  

Atractivitatea scăzută a sectorului agricol și scăderea nr. absolvenţilor școlilor cu profil agricol sunt 

factori ce au contribuit la scăderea nivelului de instruire a managerilor exploataţiilor agricole. 

În RO, formarea profesională pe parcursul întregii vieți se află în stadiu incipient de manifestare, 

fapt ce reiese din gradul redus de participare la procesul de instruire. Gradul de participare la 

educație sau instruire al populației cu vârsta între 25-64 ani a fost de 1.3%, (2015) în cazul populației 

rurale acesta fiind  și mai scăzut, respectiv de 0,5% {2}[AI 18].  

                                                           
†† Datele vor fi actualizate pe baza indicatorilor prelucraţi de INS 
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Prin PNDR 2014-2020 au fost formați până la sfârșitul lunii iulie 2019 doar 9.238 de fermieri (fermieri 

în special beneficiari ai submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și M6.3 „Sprijin 

pentru dezvoltarea fermelor mici”, respectiv M10 – agro-mediu şi climă) din ținta de 183.868 de 

fermieri {27}.  

Susținere financiară prin PAC 

Susținerea antreprenorialului în mediul rural, în special în rândul tinerilor agricultori rămâne una 

dintre cele mai importante priorităţi de la nivelul UE. 

  

Numărul tinerilor fermieri sprijiniţi prin Pilonul I, care au încasat plăţi directe în perioada 2015-

2017 prezintă un trend ascendent, crescând cu 21.95 p.p. în UE 28, şi cu 43,37 p.p. în RO, fapt ce 

reflectă mai ales în RO impactul pozitiv al măsurilor destinate tinerilor fermieri. În privinţa 

numărului de hectare deţinute de tinerii fermieri (pentru care s-au acordat plăţi directe), tendinţa 

este ascendentă, însă nu este o diferenţă semnificativă de creştere a numărului de hectare între 

UE 28 şi RO (17.37 p.p., respectiv 18.40 p.p.) din 2015 pâna în 2017. Din totalul suprafeţelor 

tinerilor fermieri sprijinite prin FEGA în UE 28, suprafeţele din RO reprezintă 6.61%. Sprijinul 

financiar încasat de tinerii fermieri în RO în anul 2017 (euro) reprezenta 5.47% din totalul sumelor 

încasate în acelaşi an de către tinerii fermieri din UE 28 {16}[AI 80]. 

 

Fig. 84 Tineri fermieri sprijiniți prin Pilonul I 

 

Fig. 85 Evoluție număr ha pentru care s-a acordat Plata pentru tinerii fermieri 2015-2017 

Sprijinirea antreprenoriatului în RO (în special în cele două exerciţii programatice 2007-2013 şi 

2014-2020) a condus la o creştere a numărului de antreprenori, precum şi la o întinerire a 
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generaţiilor de fermieri, fapt ce reflectă importanţa măsurilor destinate tinerilor fermieri, dar şi 

nevoia de a sprijini în continuare întinerirea generaţiilor de fermieri. 

Prin PNDR 2014-2020 s-a încurajat intrarea tinerilor în sectorul agricol, fiind instalaţi 10.229 de 

tineri fermieri prin subMăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în sesiunile derulate 

între 2015 şi 2018 {27}.  
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SWOT Obiectiv Specific 7 
Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în 

zonele rurale 

Puncte Tari 
 

- Interes în creştere a tinerilor fermieri 

pentru accesarea sprijinului din Pilonul I 

si Pilonul II 

 
- Număr mare de tineri fermieri instalați 
prin PNDR 2014-2020 
 

- Dimensiunea economică medie este cea 
mai mare în cazul exploatațiilor deținute 
de tinerii fermieri  
 

 
 
 

Puncte slabe 
 

- Procent scăzut de fermieri tineri în total fermieri 
(3.1% în RO față de 5.1% media UE) 
  
- Procentul de tineri fermieri cu pregătire de bază și 
completă în domeniul agricol este mai mic decât 
media UE 
 

- Număr scăzut de programe de pregătire profesională 
(cursuri ad-hoc și pregătire pe tot parcursul vieții) 
pentru fermieri 
 
-  Acces redus la sistemul de creditare pentru sectorul 
agricol, micii antreprenori şi noile iniţiative de 
afaceri în mediul rural 
 

- Costuri mari ale produselor de creditare 
 
- Emigrația crescută a tinerilor 
 

- Rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor 
 

- Atractivitatea scăzută a zonelor rurale pentru 
instalarea tinerilor fermieri din perspectiva 
infrastructurii de bază și serviciilor rurale slab 
dezvoltate 
 

- Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru 
transferul de cunoștințe, consiliere, consultanță și 
inovare   
 
- Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a 
riscurilor prin care să se aplaneze potențialele riscuri 
agricole 
 

- Acces scăzut al tinerilor la terenurile agricole 
cauzat de preţurile ridicate ale terenurilor agricole 

 Oportunități 
 
- Procentul de manageri, tineri fermieri, 
cu educație de bază în agricultură și cu 
pregătire agricolă completă este mai 
mare decât cel la nivelul tuturor 
managerilor de ferme  
 

Amenințări 
 

- Trend descrescător al procentului de tineri fermieri 
în total fermieri 
 
- Trend demografic negativ - populație rurală în 
scădere (în special tineri) și în curs de îmbătrânire 
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-  Bună asimilare a tehnologiilor inovative 
în cadrul exploatațiilor deținute de tinerii 
fermieri 
 
- Interesul generațiilor tinere în a 
practica activități agricole orientate 
către piață 
 
-  Investitiile în infrastructura de bază si 
servicii vor crește atractivitatea zonelor 
rurale 
 
-  Revenirea persoanelor care au activat 
pe pieţe de muncă externe și au dobândit 
cunoștințe și capital necesare dezvoltării 
de activități economice 
 
-  Accesul tinerilor antreprenori la 
instrumente financiare 
 
-  Utilizarea instrumentelor de gestionare 
a riscurilor pentru atenuarea riscurilor 
economice în agricultură 

 
- Sprijinul acordat prin PAC pentru tinerii 
fermieri 

 
- Neadaptarea capacității serviciilor de consultanță, 
din punct de vedere cantitativ și calitativ, la nevoile 
fermierilor 
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Obiectiv Specific 8. Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii 

sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii 

durabile 

România dispune de un potenţial de dezvoltare important, dar insuficient utilizat, cu un nivel de 

dezvoltare scăzut față de media UE28. Cu o populaţie de 19,476,713 locuitori înregistrată la 

nivelul anului 2018 {2}[CI1], din care 8,995,201 persoane locuiau în mediul rural (46,18%) {2}[CI 

1]. Zonele rurale au resurse substanţiale de dezvoltare, suprafaţa rurală din RO ocupând 207 522 

km² (87,1%). În ciuda acestui potenţial, există disparităţi considerabile între mediul urban si mediul 

rural, care își pun amprenta asupra dezvoltării socio-economice și asupra calității vieții populației 

rurale. 

Populaţia rurală cunoaște un declin demografic, fiind în continuă scădere și în curs de îmbătrânire. 

Între 2014-2018, a scăzut cu 173.311 de persoane  reprezentând  un procent de 1,88 % {2}[CI1], și 

conform prognozelor demografice scăderea va continua, cu un declin accentuat între 2015-2050. 

Urmărind evoluţia structurii populaţiei în mediul rural, pentru perioada 2014-2018, se observă 

discrepanţe majore faţă de mediul urban chiar dacă spaţiul rural ocupă peste 87%‡‡ {2} [CI4] din 

întreaga suprafaţă a României. Aşadar, populaţia din zonele rurale reprezenta 46,18%, din totalul 

populaţiei înregistrate la nivel naţional în 2018 (19,476,713 persoane), iar în perioada de referinţă 

2014-2018 au existat fluctuaţii minore (între 0.18 p.p. şi 0.03 p.p).  

 

Fig. 86 -  Evoluția populației României pe medii de rezidență 2014-2018 

Astfel, în contextul discrepanţelor faţa de mediul urban, analizând structura pe vârste a populaţiei 

din mediul rural se observă o pondere foarte ridicată a populaţiei îmbătrânite de peste 65 de ani 

în anul 2018 (51.72% din totalul populaţiei din această grupă de vârstă locuiesc în mediul rural), 

în timp ce grupa de vârstă cuprinsă între 18 şi 41 din mediul rural ocupă doar 29,35% din totalul 

populaţiei din această categorie de vârstă {2}[CI 3].  

                                                           
‡‡ Datele urmează a fi revizuite (după caz) în contextul disponibilităţii unui indicator actualizat 
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În zona montană, declinul demografic devine şi mai accentuat prin renunțarea la activităţi 

economice ceea ce a dus la migraţia forţei de muncă sau la acutizarea fenomenului de sărăcie. 

În perioada de referință, la nivel RO, analiza structurii populației pe categorii de vârstă arată 

diferențe semnificative (categoria 0-14 ani total a crescut cu 0,6% ajungând la 15,6% în 2017, iar 

categoria 15-64 ani total, a scăzut cu 3,4%, ajungând la 66,6% în 2017, categoria peste 65 ani a avut 

un trend ușor ascendent - cu 2,8%, până la 17,8% în 2017) {1}[CI 3], fenomenul de diminuare și 

îmbătrânire a populației rurale fiind evident. Categoria 0-14 ani rural a crescut (de la 15,6% în 

2012 la 16% în 2017), iar cea de peste 65 de ani se menţine la nivel ridicat (18,3% în 2012 și 18,7% 

în 2017) {2}[ CI 3] . 

Situația generală a economiei RO 

Într-un context favorabil, până la sfârșitul anului 2017, România a înregistrat o creștere economică 

(6,9%). În anul 2018, marcat la nivel global de temperarea ușoară a expansiunii economice, România 

a înregistrat o creștere economică de 4,1%. Chiar dacă dinamica s-a temperat față de 2017, acest 

model de creștere, bazat într-o măsură modestă pe acumulări de capital, rămâne preocupant din 

perspectiva sustenabilității. {41} 

În ceea ce privește PIB-ul, RO deține o poziţie modestă în UE28, ponderea în PIB-ul UE în 2017 

fiind de 1,22%, înregistrând o ușoară creștere în ultimii 5 ani (0,2pp). După 2014 PIB-ul pe locuitor 

(euro) a înregistrat un trend pozitiv, astfel în 2017, raportat la media UE28 în termeni de 

PPS/locuitor, acesta reprezintă 62,7% {1}[CI 9] . 

După ce în anii anteriori a înregistrat valori foarte scăzute, chiar negative, rata inflației s-a majorat 

rapid până la 3,3% la sfârșitul anului 2017. După o evoluție ascendentă în primele trei trimestre, 

la sfîrșitul anului 2018 inflația a revenit la valoarea de la sfârșitul anului precedent (3,3%) {41}.  

Sectorul agricol şi economia rurală, în general, are potenţial de creştere substanţial. Nivelul 

investițiilor nete în sectorul primar a crescut începând cu 2010, înregistrând o valoare de  5.878,2 

mil lei (1.268 mil eurp) în 2017, ceea ce reprezintă 6,5% din totalul investițiilor nete {2}[AI 3]. În 

2018, în România, sectorul primar (agricultura, silvicultură, pescuit) a generat 8,793.4 mil euro 

valoare adăugată brută (VAB), reprezentând 4,8% din totalul VAB la nivelul țării. {1}[CI 11] 

Evoluţia distribuţiei VAB pe sectoare de activitate relevă scăderea continuă a ponderii agriculturii 

(5,3 % din VAB total în 2012; 4,8% în 2018) și a sectorului secundar (37% în 2012; 58,782.7 mil euro 

-32,1% în 2018),  în favoarea  sectorului terţiar (57,7 % în 2012; 115,268.9 mil euro - 63% în  

2018).{1}[CI 11] 
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Fig. 87 Nivelul investițiilor nete în sectorul primar, 2010-2018 

 

Fig. 88 Distribuția VAB pe sectoare de activitate 

Deşi acest fenomen reflectă un proces de apropiere a structurii economiei RO de cea din restul 

Statelor Membre, ponderea sectorului primar rămâne de peste 3 ori mai mare decât ponderea 

acestuia în UE28 (1,60% în 2018) {1}[CI 11].   

Dezvoltarea IMM-urilor la nivel național / rural 

Dezvoltarea afacerilor la scară mică este sursă importantă de locuri de muncă/obţinere de venituri.  

În perioada 2011-2017, numărul IMM-urilor cu profil non-agricol a crescut de la 77.315 IMM în 2011 

la 532.276 IMM-uri în anul 2017,însă dezvoltarea antreprenoriatului este insuficient reprezentată în 

zonele rurale (din cauza migrației în mediul urban sau în străinătate, dar și din cauza resurselor 

materiale, educației și utilităților limitate). {49}[AI 13] 
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Dintre IMM-urile active cu profil non-agricol, numai 18,1% figurau în rural§§ în 2011, ceea ce denotă 

o pondere redusă a celor implicate în desfășurarea activităților de industrie, servicii şi turism rural. 

Analiza IMM-urilor din rural arată capacitatea redusă de a genera locuri de muncă pentru populaţie. 

În ceea ce priveşte IMM-urile cu activităţi meşteşugăreşti, s-a înregistrat o reducere a numărului de 

ateliere de prestări servicii şi de unităţi ale cooperaţiei meşteşugăreşti generând comprimarea 

severă a economiei sociale din rural.  

Investițiile nonagricole sprijinite prin PNDR în perioada 2014-2020 au avut un aport important la 

dezvoltarea IMM-urilor în mediul rural, fiind finanțate 2.839 de proiecte, cu o valoare de 266,4 mil 

euro, prin care s-au creat 3699 de locuri de muncă {27}.  

Privind infrastructura de turism, capacitatea de cazare a înregistrat o creștere de  68,9% în 2018 

față de 2012, hotelurile deţinând 55,6% din capacitatea totală. Structurile de cazare de tip pensiuni 

agroturistice au înregistrat o creștere de 55,62%, în același inteval, datorată în mare parte 

sprijinului acordat prin FEADR {2}[CI 31]. Cu toate acestea, turismul rural nu are un nivel de 

dezvoltare satisfăcător în calitatea infrastructurii de suport și servicii, în special cele de agrement. 

Prin urmare, accesul IMM-urilor la finanțare  reprezintă un element esențial pentru creşterea 

competitivităţii în sectorul agricol și pentru stimularea inițiativei antreprenoriale în spațiul rural. 

Dinamica anuală a soldului creditelor acordate sectorului privat a fost una pozitivă (7,9 % în 

decembrie 2018; 5,7 % în decembrie 2017), fiind susținută atât de creditarea în lei, cât și de cea în 

valută. Ritmul anual de creștere a creditului în lei s-a menținut la o valoare de două cifre (13,4 % 

decembrie 2018), iar scăderea anuală a creditului în valută s-a temperat substanțial (până la -1,3 

% în decembrie 2018, de la -8 % în decembrie 2017), pe fondul intensificării acordării de credite noi 

companiilor nefinanciare. Componenta în lei cumula două treimi din stoc la finele anului 2018, cea 

mai mare proporție înregistrată ulterior anului 1996. {41} 

Pentru a facilita accesul la finanțare al fermierilor și al antreprenorilor din spațiul rural, prin PNDR 

2014-2020 a fost implementat un instrument financiar de împrumut cu partajarea riscului, adaptat 

caracteristicilor beneficiarilor vizați prin Program.  

Educație și formare profesională în mediul rural 

România a avut în ultimii ani rate foarte mari ale abandonului școlar (rata de părăsire timpurie a 

şcolii), ajungând la un vârf de 19,3% în 2010 după care a urmat o ușoară scădere la 17,3% în 2013 și 

a urcat apoi la 19,1% în 2015. În 2018, în schimb, abandonul școlar (16,4%) a coborât cu aproape 

două procente față de 2017 (18,1%). Este cel mai mic procent al abandonului școlar din ultimul 

deceniu {1}[AI 14] . 

Referitor la liceele cu profil agricol, numărul acestora a scăzut concomitent cu reducerea nr. de 

absolvenţi (de la 2302 în 2014 la 1809 în 2016). Privind situația din rural, la nivelul 2016 doar 0,89% 

din absolvenți finalizau un liceu agricol {2}[AI 21]. 

                                                           
§§ Aspectul va fi revizuit la momentul disponibilității unor date statistice mai recente 
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De asemenea, formarea profesională pe parcursul întregii vieți se află în stadiu incipient de 

manifestare, fapt ce reiese din gradul redus de participare la procesul de instruire. Gradul de 

participare la educație sau instruire al populației cu vârsta între 25-64 ani a fost de 1,3%, (2015) 

în cazul populației rurale acesta fiind  și mai scăzut, respectiv de 0,5% {2}[AI 18]. 

Structura forței de muncă și ocuparea 

În anul 2018 populația activă a Romaniei a fost de 9.067 mii locuitori din care în mediul rural au 

fost 4.114 mii locuitori ceea ce reprezintă un procent de 45,37% (mediul rural). {2}[AI 23] 

Deși populația activă din  rural înregistrează un trend ușor descendent (cu 0,98%) între 2015-2018 

pe fondul scăderii și îmbătrânirii acesteia, există forță de muncă disponibilă implicată preponderent 

în agricultura de subzistență și semisubzistență. {2}[AI 23] 

Populaţia ocupată se diminuează la nivel naţional, în anul 2018 fiind în scădere cu 0.29% față de 

anul 2014, de la 8431,7 mii persoane în anul 2014 la 8407,5 mii persoane în 2018. În anul 2017, în 

UE  populația ocupată a înregistrat o creștere de 5,03% {1}[CI 08]. 

În perioada de referință 2012-2017, analiza populaţiei ocupate la nivel național, pe sectoare de 

activităţi ale economiei naţionale indică scăderea nr. acestora în sectorul primar (-7%) și o creștere 

în sectoarele secundar și terțiar cu 2,2%, respectiv 4,8% {2}[CI 08]. 

În 2018, în spațiul rural, structura populației ocupate indică o pondere mai ridicată în agricultură, 

de 44,97%, comparativ cu ponderea populației ocupate în alte sectoare de activități, în scădere cu 

13,63% față de anul 2014, când populația ocupată în agricultură reprezenta un procent de 

58,6%.{2}[CI 08] 

Analizând structura populaţiei ocupate privind statutul profesional, în 2018, lucrătorii pe cont 

propriu şi familiali neremuneraţi reprezentau 33,72% din totalul populației încadrată la acest statut 

profesional, la nivel național în scădere cu 6,43% comparativ cu anul 2014, când lucrătorii pe cont 

propriu şi familiali neremuneraţi reprezentau un procent de 40,15%. {2}[CI 08] 

În anul 2017, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) în România era 63,9%, 

apropiată de media UE28 (67,7%). În funcție de sex, rata ocupării înregistrează o diferență 

semnificativ mai mică la femei (55,8%) față de bărbați (71,8%) {1}[CI 6]. Dacă ne raportăm la 

mediile de rezidență, rata de ocupare are valori apropiate în mediul urban (64,8%) față de mediul 

rural (62,7%). {26}[CI 6] 

Dacă ne referim la rata de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 ani, în 2017 aceasta a fost de 
68,8%, înregistrând valori mai mari pentru persoanele ocupate de sex masculin (77,3% faţă de numai 
60,2% pentru persoanele de sex feminin). {1}[CI 6]. Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare în 
mediul urban a fost de 69,2%, faţă de 68,4% în mediul rural {26}[CI 6]. 

Dezvoltarea economică specifică mediului urban atrage populaţia activă în oraşe, astfel încât 

migrarea în exterior a populaţiei rurale tinere, alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce 

la un declin al forţei de muncă disponibile din spaţiul rural. Totodată, analiza asupra populaţiei  

active pe medii de rezidenţă este influenţată negativ mai ales în mediul rural luând în calcul  faptul  
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că o parte din populaţia activă, deşi are domiciliul în localităţi rurale, desfăşoară activităţi în alte 

state ale UE, sau în zonele urbane.  

Șomajul  

În anul 2017, rata şomajului din RO rămâne sub media UE (7,6%), respectiv de  4,9%, înregistrând o 
scădere de 1,9% în perioada 2015 – 2017. Rata şomajului în mediul rural (5,4%) a depăşit rata 
înregistrată în mediul urban (4,5%).{26} [CI 7]. Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (18,3%) 
în rândul tinerilor (15-24 ani). {1} [CI 7], cu diferențe accentuate pe medii de rezidență: 20,8% în 
urban față de 17% în rural {26}.   

Rata şomajului de lungă durată (ponderea şomerilor aflaţi în şomaj de 12 luni şi peste în populaţia 
activă) a fost de 2,0%. Pe sexe, acest indicator a înregistrat următoarele valori: 2,4% pentru bărbaţi 
şi 1,5% pentru femei, iar pe medii de rezidenţă, 2,2% în rural faţă de 1,9% în urban. {26} [AI 24] 

Incidența șomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste) în 
total şomeri a fost de 41,4%. Şomajul pe termen lung a înregistrat valori diferențiate pe sexe (43,6% 
în cazul bărbaţilor şi 37,5% în cazul femeilor), dar foarte apropiate pe medii (41,5% în mediul urban 
şi 41,4% în mediul rural) {26}[AI 78].  

Calitatea vieții în zonele rurale  

În zona rurală, veniturile sunt mai scăzute cu 32 p.p. faţă cele din mediul urban la nivelul anului 
2018, iar discrepanţele dintre mediul rural şi mediul rural sunt şi mai mari ţinând cont de faptul că 
în componenţa unei gospodării din mediul rural există mai mulţi membri {2}[AI 25]. Ponderea 
veniturilor (numerar şi în natură) din agricultură reprezintă 5.04% din venitul mediu 
lunar/gospodărie în rural {2}[AI 25], iar ponderea salariilor din veniturile totale medii lunare pe o 
gospodarie este în jurul procentului de 53%.{2}[AI 26].  

Analizând tendinţele ratei de sărăcie între anii 2010 şi 2017, RO înregistrează o uşoară descreştere 
a riscului de sărăcie, cu doar 5.8 puncte procentuale, de la 41,50% din totalul populaţiei în 2010, 
la 35,70% în anul 2017. O descreştere a ratei de sărăcie se reflectă şi în media UE 28 şi anume: 
23.80% în 2010 şi 22.40% în 2017, însă diferenţa dintre RO şi media UE28 pentru anul 2017 este 
foarte ridicată: de 13,30 puncte procentuale. {1}[CI10] 

Rata sărăciei are un caracter teritorial, ponderea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială din mediul rural reprezentând 45.2% din totalul populaţiei aflată în stare de 
sărăcie în România anului 2018, în timp în mediul urban această valoare este mai scăzută cu 25,5 
puncte procentuale {2} [CI10].  
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Fig. 89 Evoluția ratei sărăciei, exprimată procentual RO-UE în perioada 2010-2017 

 

Fig. 90 Evoluția ratei de sărăcie în perioada 2010-2018 pe medii de rezidenţă 

Zonele rurale din RO sunt afectate de lipsa sau deficienţa infrastructurii, cu impact negativ asupra 

dezvoltării economice şi a calităţii vieţii. 

Infrastructura rutieră de transport în anul 2018 care reprezintă totalitatea drumurilor deschise 

circulației publice de pe întreg teritoriul țării se grupează din punct de vedere administrativ în 

rețea drumuri naționale, județene și comunale și se prezintă astfel: total drumuri 86.234 km, din 

care 17.740 km drumuri naționale, 35.085 km drumuri județene și și 33.409 km drumuri comunale 

{2}[AI 27].  

Din punct de vedere a tipului de acoperământ, la nivel național, situația se prezintă astfel: din cei 

86.234 km drumuri, 36.689 km (42,55%) sunt drumuri modernizate, 21.298 km (24,70%) sunt 

acoperite cu îmbrăcăminți ușoare, 18.714 km (21,70%) sunt drumuri pietruite, iar 9.533 km(11,05%)  

sunt drumuri de pământ {2}[AI 27] 

Rețeaua de drumurile comunale are o lungime de 33.409 km, din care: 5.682 km (17,01%) sunt 

drumuri modernizate, 7.294 km (21,83%) sunt acoperite cu îmbrăcăminți ușoare, 12.750 km 

(38,16%) sunt drumuri pietruite, iar 7.768 km (23,00%) sunt drumuri de pământ {2}[AI 27] 

Cantitatea şi calitatea infrastructurii de transport (drumuri), bazate pe investiţiile în domeniu, 

precum şi gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea 

de evoluţie şi creştere economică a unei zone. 

Deși în ultimii ani au fost alocate fonduri europene pentru modernizarea rețelei de drumuri de 

interes local, prin PNDR 2014-2020 fiind finanțate 507 proiecte, prin intermediul cărora un total de 

aproximativ 3.454 km de drumuri sunt în curs de modernizare/construcție (105,67 km de drum nou 

și 3.348,55 km de drum modernizați), aceasta rămâne slab dezvoltată și de o calitate 

necorespunzătoare. 
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Deși trendul în perioada 2010-2018 a fost ca procentul drumurilor comunale nemodernizate să 

scadă, ajungând de la un procent de 5,54% drumuri modernizate (în 2010) la 17,01% (în 2018), se 

poate observa că la nivelul anului 2018, un total de 20.433 km (61,16%) drumuri comunale încă sunt 

pietruite sau de pământ, fiind necesară continuarea investițiilor în acest sector, astfel încât să se 

asigure condiții mai bune privind accesul locuitorilor din spațiul rural, precum și crearea premiselor 

creșterii atractivității zonelor rurale, implicit atragerea de investiţii în diverse sectoare economice 

în aceste zone. {2}[AI 27] 

În ceea ce privește infrastructura de apă/apă uzată, la nivelul anului 2018, lungimea totală a rețelei 

simple de distribuție a apei este de 84.504,4 km, din care în mediul urban lungimea acesteia este 

de 30.415,9 km (35,99%), diferența de 54.088,5 km (64,01%) fiind în spațiul rural. Lungimea totală 

simplă a conductelor de canalizare la nivel național este de 38.449,1 km {2}[AI 27]. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile, în 2018 acoperea 2.565 localități, dintre care 317 sunt în 

mediul urban (12,36%) și 2.248 (87,64%) sunt situate în rural. {2}[AI 27] 

Din perspectiva localităților care au infrastructură de canalizare publică, numărul total este de 

1.305, din care 315 (24,14%) localități sunt în mediul urban, diferența de 990 (75,86%) localități 

fiind în mediul rural. {2}[AI 27] 

Deși din datele disponibile se poate observa o creștere a gradului de acoperire a spațiului rural cu 

infrastructură de bază (în anul 2010 doar 85,92% din localități erau acoperite cu rețea de apă 

potabilă și 61,28% din localități erau acoperite cu rețea de canalizare publică), și în ciuda faptului 

că în perioada de programare 2014-2020 au fost alocate fonduri comunitare și naționale 

nerambursabile prin diferite programe de finanțare (POIM, PNDR, PNDL), prin PNDR 2014-2020 fiind 

finanțate 315 proiecte care vizează construcția/extinderea/modernizarea a aproximativ 1.750 km 

de conducte de alimentare cu apă și aproximativ 2.990 km de conducte de canalizare.  

Astfel, la finalizarea proiectelor, vor fi realizate noi rețele publice de apă pe o distanță de 15,19 

km și extinse/modernizate pe o distanță de 61,53 km, vor fi realizate noi rețele publice de apă 

uzată pe o distanță de 703,58 km și extinse/modernizate pe o distanță de 426,05 km, iar în ceea 

ce privesc proiectele ce prevăd reţelele integrate de apă și apă uzată, vor fi realizate noi rețele 

publice de apă pe o distanță de 973,69 km și extinse/modernizate pe o distanță de 702,17 km 

precum, concomitent cu noi rețele publice de apă uzată pe o distanță de 1074,72 km și 

extinse/modernizate pe o distanță de 784,72km. 

Cu toate acestea, infrastructura de bază din rural continuă să fie deficitară și insuficient dezvoltată, 

ceea ce presupune alocarea de resurse suplimentare pentru dezvoltarea acestor servicii de bază, 

în spațiul rural. 

Obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare răspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei 

destinate consumului uman şi Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate, 

pentru care România a primit perioade de tranziţie în vederea conformării. Astfel, până în 

decembrie 2015 a fost necesară conformarea cu anumiți parametrii, iar până în 2018 au trebuit să 

fie îndeplinite obligațiile privind colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 

l.e. 
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Având în vedere datele indicate anterior, precum şi faptul că există decalaje în atingerea ţintelor 

intermediare asumate, continuarea investițiilor în infrastructura de apă/apă uzată este absolut 

necesară. 

Accesul la internet în mediul rural, deși a cunoscut o creștere semnificativă în perioada 2014-2018 

rămâne totuși limitat. În România, la nivelul anului 2018, 61,5% dintre gospodării au conexiune la 

internet {2}[AI 29] şi 72,1% la conexiune broadband fixă {2}[AI 28].  Această rată de penetrare în 

zonele rurale care încă nu a atins ținta de 100%, se datorează veniturilor scăzute, lipsei 

calculatoarelor în gospodării, condiţiilor de acoperire DSL precare, fapt ce explică preferințele 

populației rurale pentru conexiunile broadband mobile în detrimentul celor fixe. Astfel, rata de 

penetrare a internetului în bandă largă la puncte fixe în mediul rural, aceasta a scăzut cu 14 pp în 

perioada 2014-2018 (72,1% în 2018 față de 86,1% în 2014) comparativ cu cea din urban care, în 

perioada menționată, a rămas relativ constantă ( 88% în 2018 față de 89% în 2014). Scăderea ratei 

de penetrare a internetului în bandă largă la puncte fixe în mediul rural a fost însoțită de o creștere 

consistentă (32,2pp) a conexiunilor broadband mobile în perioada 2014-2018 (53,7% în 2018 față de 

21,5% în 2014), în timp ce în mediul urban același indicator a înregistrat o creștere similară (33,8pp) 

{2}[AI 28].   

La sfârșitul lui 2017, 60,6% din persoanele din grupa de vârstă de 16-74 ani din mediul rural 

utilizaseră măcar o data un calculator și 62,2% din populația rurală din grupa de vârstă de referință 

au accesat vreodată internetul {2}[AI 28], ceea ce demonstrează faptul că infrastructura existentă 

în rural a început să fie utilizată aproape la capacitate maximă. 

Analizând datele anterioare, constatăm că este necesară o creștere a ratei de penetrare la internet 

în bandă largă prin sprijinirea investițiilor într-o infrastructură TIC modernă și a unor servicii 

eficiente, aspect ce va facilita o participare mai intensă a populației din spațiul rural la procesul 

de creștere economică. 

Dezvoltare și guvernanță locală 

Abordarea LEADER este importantă din perspectiva dezvoltării echilibrate a teritoriilor rurale, care 
să răspundă nevoilor identificate la nivel local. 

 În perioada de programare 2014-2020 au fost selectate 239 de SDL-uri care vor fi implementate 
de grupurile de acțiune locală,  cu o valoare publică totală de 563,5 mil. euro. {27}. Din cele 
239 de GAL-uri, în 215 GAL-uri societatea civilă și mediul privat reprezintă peste 65% din totalul 
partenerilor.  
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Fig. 91 Grupurile de acțiune locală (reprezentare grafică) 

Teritoriul acoperit de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) este de 209.391,54 km2 (2.735 comune și 

142 de orașe sub 20.000 locuitori) {27}[AI 30] cu circa 92% din suprafața eligibilă LEADER, respectiv 

9.793.458 locuitori, reprezentând 86% din populația eligibilă LEADER. {27}[AI 31].  

Se constată o creștere semnificativă la nivelul acoperirii teritoriale în implementarea 

instrumentului LEADER, față de perioada anterioară (PNDR 2007-2013) în care cele 163 de GAL-uri 

acopereau 63% din suprafața eligibilă, respectiv 58% din populație. 

 

Fig. 92  - Suprafața și populația aferentă teritoriului LEADER 
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Prin PNDR 2014-2020, au fost contractate în cadrul apelurilor de selecție aferente măsurilor din 

Strategiile de Dezvoltare Locală 6.202 proiecte în valoare de 355,1 mil. euro, cu plăți efectuate în 

valoare de 174,6 mil. euro. {27}. 

Din totalul proiectelor finanțate prin intermediul măsurii LEADER ponderea cea mai mare (30,9%) o 

reprezintă investițiile în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populaţiei rurale, şi a infrastructurii aferente, acțiuni care au condus la obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale.  

De asemenea, măsurile de investiții în activități nonagricole, cu o pondere semnificativă (23,6%) au 

contribuit la dezvoltarea economică durabilă a microîntreprinderilor și a întreperinderilor mici din 

zonele rurale, la diversificarea activităților economice din spațiul rural, dezvoltarea serviciilor și 

crearea locurilor de muncă. 

Investițiile agricole ce reprezintă 17,3% din sprijinul LEADER contribuie la dezvoltarea și 

modernizarea exploatațiilor agricole, sporind astfel nivelul de competitivitate al acestora, atât prin 

dotarea cu echipamente și utilaje la nivelul fermelor cât și prin îmbunătățirea sistemelor de 

procesare și marketingul produselor agricole. 

Investiţiile în crearea, îmbunătăţirea şi extinderea tipurilor de infrastructură la scară mică, în 

pondere de 17,1%, contribuie la dezvoltarea economică echilibrată, reducerea sărăciei și creșterea 

calității vieții în spațiul rural, prin facilitarea accesului populației la serviciile de bază.   

Sprijinul acordat tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici (7,4%) a contribuit la diminuarea 

fenomenului de depopulare a spațiului rural prin dezvoltarea unor alternative economice viabile, 

conducând atât la creșterea semnificativă a numărului de fermieri tineri care încep pentru prima 

dată o activitate agricolă ca manageri de exploatație, cât și la creșterea potențialului fermelor mici 

de a deveni întreprinderi agricole viabile, orientate spre piață. 

În ceea ce privește investițiile în activități turistice, de agrement și protejarea patrimoniului 

cultural (3,1%) acestea vizează valorificarea potențialului turistic al zonelor rurale, sprijinirea 

conservării patrimoniului cultural, contribuind astfel la sporirea atractivității teritoriilor rurale 

acoperite de Grupurile de Acțiune Locală. 

Deși în prezent sprijinul activităților de cooperare reprezintă un procent relativ mic (0,3%) trebuie 

menționat că prima sesiune de depunere a proiectelor de cooperare este în derulare iar aceste 

operațiuni prezintă un interes sporit pentru actorii locali, prin diversitatea acțiunilor ce pot fi 

abordate și a accesului la experiențele altor state membre. 

Pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul comunităților rurale, au fost prioritizate la 
selecție Grupurile de Acțiune Locală care au inclus în Strategiile de Dezvoltare Locală măsuri ce 
vizează investiții în infrastructura socială, sprijin pentru integrarea minorităților, măsuri dedicate 
sprijinirii aderării la schemele de calitate recunoscute la nivel european și măsuri dedicate 
promovării formelor asociative cu rol economic. De asemenea, GAL-urile au inclus în Strategii 
măsuri cu caracter inovativ, adaptate particularităților identificate la nivelul comunităților locale. 
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Fig. 93 – Distribuția sprijinului LEADER 2014 - 2020, pe tipuri de operațiuni  

De asemenea, în perioada de programare 2014-2020 s-a asigurat complementaritatea abordării 

LEADER cu Programul Operațional Capital Uman (POCU) în ceea ce privește infrastructura socială. 

Astfel, prin LEADER se finanțează proiecte de de tip investiţional prin care se finanțează 

componenta de infrastructură destinată serviciilor sociale, iar prin POCU se finanțează servicii care 

vizează operaționalizarea proiectelor de infrastructură socială. 

De asemenea, prin intermediul LEADER, s-a facilitat nevoia, la nivelul comunităților locale, de acces 

la acțiuni de alfabetizare digitală și e-guvernare în vederea creării premiselor unei dezvoltări locale 

eficiente, prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea locală. 

Astfel, GAL-urile intervin ca un facilitator cheie de întărire a guvernanței locale prin finanțarea de 

operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă (platforme colaborative, alfabetizare digitală 

etc.). 

Sectorul forestier 

Suprafața acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră s-a menținut la un nivel relativ constant 

în timp, în anul 2015 aceasta era de 6.951.000 ha, reprezentând cca. 30% din suprafața totală a 

fondului funciar național (fără apele de suprafață), sub media UE de 43% {1}[AI 62]. Suprafața 

fondului forestier național (FFN) era în anul 2018 de 6.583.100 ha, aceasta înregistrând o ușoară 

creștere față de anul 2010, respectiv 1% {2}[AI 63].  59.7% din suprafața de păduri din FFN se află 

localizată în zona de munte, 33,8% în zona de deal și numai 6,5% în zona de câmpie {6}[AI 63]. 

Ponderea cea mai mare în suprafața FFN o au pădurile proprietate publică a statului (48,6%), urmată 

de cea proprietate privată a persoanelor fizice și juridice (34,1%) iar cea proprietate a UAT fiind 

cca.17,3% {3}[AI 63].  

Pădurile proprietate privată sunt caracterizate de exploataţii mici şi fragmentate. Din 716 mii 

proprietari de păduri, 708 mii au proprietăţi mai mici de 30 ha teren forestier, însă majoritatea se 

grupează în jurul unei proprietăţi medii forestiere de 1,1 ha {4}. Conform legislației silvice, 

administrarea FFN, indiferent de natura proprietății, trebuie să se realizeze prin ocoale silvice. 
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Până în 2017 au fost autorizate și reautorizate 467 structuri de administrare silvică din care 316 

ocoale din structura RNP Romsilva (administratorul legal al pădurilor statului) şi 144 ocoale silvice 

de regim.{6}[AI 64] Aproximativ 66% din FFN este în administrarea ocoalelor silvice din structura 

RNP Romsilva {6}[AI 64]. Suprafaţa forestieră disponibilă pentru exploatare şi ponderea deţinută 

în total suprafaţă forestieră era de 67% în anul 2015, comparativ cu 95% în Germania, 91% în Franța 

sau 86% în Polonia.  

În România, o mare parte din producţia de lemn rotund este consumată pentru încălzire, respectiv 

5.000 mii mc, cu mult peste media Uniunii Europene de 3.390 mii mc. Numărul de gospodării în 

care se utilizează lemnul de foc ca mijloc de încălzire este de 4,037 milioane şi constituie 47,43% 

din cele 8,511 milioane de gospodării înregistrate la nivel naţional. {8}[AI 65] 

Administrarea eficientă a sectorului forestier întâmpină o serie de impedimente. Reţeaua de 

drumuri forestiere este slab dezvoltată, densitatea medie a acestora de cca. 6,4 m/ha fiind cu mult 

sub nivelul altor SM, ce au topografie similară (Austria 36 m/ha, Franţa 26 m/ha) {5}[AI 66]. 

Numărul de angajați în sectoarele sivicultură și exploatări forestiere în anul 2018 a fost de cca. 

52.200, scăzând cu cca. 8% față de anul 2012, media numărului de angajați în perioada 2012-2018 

fiind de 50.929 {1}[CI 8].  

Cifra de afaceri totală la nivelul anului 2015 a sectorului silvic împreună cu industria de prelucrare 

a lemnului şi industria mobilei a fost de cca. 6.2 miliarde euro, înregistrând o creștere de cca. 

10.2% față de anul 2013. Numărul de întreprinderi care activau în silvicultură şi exploatare 

forestieră în anul 2015 era de 4.264. Ponderea cifrei de afaceri a sectorului silvic împreună cu 

industria de prelucrare a lemnului şi industria mobilei, raportat la cifra de afaceri la nivelul naţional 

a fost în anul 2015 de 2,4%, iar numărul de salariați de cca. 4%.{8} [AI 66] Astfel, productivitatea 

sectorului silvic, respectiv a industriei de prelucrare a lemnului şi a industriei mobilei, a fost mai 

scăzută decât media înregistrată la nivel naţional.  

De asemenea, România are cea mai mică productivitate a forţei de muncă în sectorul forestier la 

nivelul Uniunii Europene.  

Astfel, în anul 2015 productivitatea muncii pentru acest sector râmâne la un nivel foarte scăzut, ea 

reprezentând cca. 26% din productivitatea medie la nivelul UE 28, respectiv 10.498 euro 

EURO/AWU, față de 41.078 EURO/AWU {1}[CI 29]. 

Bio-economie  

Bio-economia - acoperă sectoarele care se bazează pe resurse biologice, fiind unul dintre cele mai 

importante sectoare ale UE, bazat pe principiul sustenabilității economice și sociale, cu incidență 

în agricultură, silvicultură, pescuit, calitatea alimentelor.  

Este un domeniu esențial pentru stimularea creșterii în zonele rurale creând valoare adăugată 

pentru societate prin producerea, transformarea și utilizarea resurselor naturale biologice.  

Bioeconomia contribuie la obiectivele UE privind clima și mediul prin tranziția către neutralitatea 

emisiilor de dioxid de carbon, la atenuarea schimbărilor climatice, la eficiența energetică 
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(înlocuirea combustibililor fosili cu bioenergie) sau la accesibilitate surselor energetice și siguranța 

alimentării cu energie. 

Totodată bioeconomia contribuie și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a UE, având 

potențial de a genera creșterea economică și înființarea de locuri de muncă, managementul apei, 

protejarea ecosistemelor forestiere 

Acțiunile aferente economiei circulare vizează minimizarea cantităților de deșeuri și a uzurii 

premature a materialelor, valorizarea deșeurilor, reducerea cantității de materiale necesare, în 

special a celor ce nu pot fi reciclate, refolosirea materialelor, reciclarea și reprocesarea 

materialelor prin sisteme închise precum și o interacțiune bine reglementată între producători și 

utilizatorii de deșeuri. 

Potrivit estimărilor aferente perioadei 2008-2015 realizate de Centrul de cunoștințe pentru 

Bioeconomie al CE pentru România, pentru anul 2015 se apreciază un număr de 2,63 mil. angajați 

provenind din sectoare vizând agricultura, silvicultura, bio—textile, producția de lemn mobilă și 

hârtie, produse chimice și farmaceutice precum și producerea de biocombustibil lichid, la nivelul 

tuturor sectoarelor, ceea ce reprezintă 15 % din media UE28, dintre care 2,13 mil. angajați  doar 

în sectorul agricol, reprezentând 81,1% la nivelul RO și 23% față de media UE28.  

Din analizarea datelor statistice se observă o tendință de scădere față de anul 2008, când în RO 

erau cca 2,6 mil. de angajați în domeniul bioeconomiei {32} [AI 93]. 

 

Fig. 94 Ponderea persoanelor angajate pe sectoare de activitate 

Pentru sectoarele cu implicații în Bioeconomie, la nivelul anului 2015 a fost estimată o Cifră de 

afaceri de cca 36.972 mil euro (2% din media UE28), agricultura înregistrând 13.822 mil euro ceea 

ce reprezintă o pondere importantă din totalul sectoarelor (37,4%) dar doar 4% la nivelul UE28 {32} 

[AI 94]. În perioada 2008-2015 cifra de afaceri nu a înregistrat variații semnificative în RO, aceasta 

situându-se în jurul valorii apreciate pentru anul 2015. 
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Fig. 95 Ponderea Cifrei de afaceri pe diferite sectoare de activitate cu incidență în domeniul 
Bioeconomiei, estimate la nivelul anului 2015 

Totodată valoarea adăugată din domeniul Bioeconomiei prin sectoarele menționate mai sus au 

fost estimate pentru RO la cca 10.725 mil euro în anul 2015, dintre care 5.910 mil. euro (55.1%) 

provenind din agricultură, ceea ce ar reprezenta cca. 2% din valoarea adăugată generată din acest 

domeniu la nivelul mediei UE28 {32} [AI 95]. Pentru acest indicator, în perioada 2008-2015 a fost 

estimată o scădere sensibilă, valoarea adăugată în 2008 fiind apreciată la cca 14.000 mil euro. 
 

 
 

Fig. 96 Ponderea Valorii adăugate pe diferite sectoare de activitate cu incidență în domeniul 
Bioeconomiei, estimate la nivelul anului 2015 
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În perioada de programare 2014-2020 au fost finanțate proiecte care răspund politicilor privind bio-
economia în cadrul PNDR 2014-2020, prin: 

- sub-măsura 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole - proiecte pentru îmbunătățirea 
performanței generale și durabilității exploatațiilor agricole prin investiții în instalații pentru 
producere de biogaz și a energiei agricole care utilizează reziduuri de culturi pentru consumul 
propriu, în interiorul fermei; 

- sub-măsura 6.4 Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor - investițiile pentru producerea și 
utilizarea energiei regenerabile; 

 

 

 

 

 

 

  



 

120 

SWOT Obiectiv Specific 8 
Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a 

dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii durabile 

Puncte Tari 
 
- Pondere ridicată a suprafeței acoperite 
de strategiile de dezvoltare locală 
 
- Interesul crescut al UAT-urilor în 
dezvoltarea infrastructurii de bază 
 
-  Patrimoniu cultural și natural bogat și 
divers 
 
 
 

Puncte slabe 
 
-  Trend demografic negativ - populație rurală în 
scădere (în special tineri) și în curs de îmbătrânire 
 

- Rata crescută de abandon şcolar în învățământul 
liceal și profesional din mediul rural față de rata din 
mediul urban și media națională 
 

- Pondere scăzută a IMM-urilor în sectorul non-
agricol în mediul rural 
 

- Calitatea slabă,  în mediul rural, a infrastructurii 
turistice, de agrement şi servicii  
 

- Rata şomajului ridicată în rândul tinerilor 
 

-  Acces la rețelele de alimentare în sistem 
centralizat cu apă potabilă, canalizare și gaze 
naturale în zonele rurale, limitat comparativ cu 
mediul urban 
 

- Infrastructură deficitară în zonele rurale, 
comparativ cu cele urbane 
 

-  Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc 
de sărăcie sau de excluziune socială 
 

-  Acces scăzut la resurse financiare pentru micii 
antreprenori şi a noilor iniţiative de afaceri în mediul 
rural 
 

-Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în 
silvicultură 
 
-Suprafaţa forestieră redusă disponibilă pentru 
exploatare 
 

Oportunități 
 
- Tred crescător, la nivel național, a 
capacității de cazare în zonele rurale  
 
- Creșterea cererii interne și externe 
pentru zonele în care se practică turismul 
rural și ecoturismul în zone cu resurse 
culturale și naturale locale bogate 

Amenințări 
 
- Depopularea zonelor rurale și îmbătrânirea 
populației 
 
-  Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și 
urbane, din perspectiva calității vieții 
 
- Emigrarea populaţiei din zonele rurale 
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- Revenirea persoanelor care au activat pe 
pieţe de muncă externe și au dobândit 
cunoștințe și capital necesare dezvoltării 
de activități economice 
 
- Sprijin european pentru finanțarea 
strategiilor de dezvoltare locală, a 
infrastructurii și a activităților nonagricole 
în mediul rural 
 
- Sprijin UE pentru  proiecte care răspund 
politicilor privind bio-economia,  cu 
valoare adăugată pentru societate prin 
producerea, transformarea și utilizarea 
resurselor naturale și cu impact pozitiv 
asupra mediului 
 
- Accesul populației rurale la programele 
de învățare pe tot parcursul vieții și de 
dezvoltare a abilităților antreprenoriale 
 
- Potențialul tehnologiei informaționale și 
al mijloacelor media de a sprijini 
dezvoltarea rurală și a depăși provocările 
impuse de distanță 
 
- Accesul antreprenorilor la instrumente 
financiare 
 

 
 - Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare 
culturală și a monumentelor istorice 
 
- Abandonul activităţilor agricole, cu influenţe 
negative în conservarea biodiversităţii, calitatea 
solului, starea peisajelor 
 
- Dezvoltarea limitată a oportunităților alternative 
de ocupare, ceea ce contribuie la menținerea unui 
nivel crescut de ocupare în sectorul agricol 
 
-  Pierderi materiale cauzate de vulnerabilitatea 
comunităților rurale în fața manifestării, din ce în ce 
mai frecvente, a efectelor schimbărilor climatice şi 
a fenomenelor meteorologice extreme 
 
-  Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a 
tradițiilor rurale 
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Limitarea utilizării antibioticelor în agricultură 

Vânzările de agenți antimicrobieni veterinari sunt sub media UE (care este ponderată pentru statele 

membre care furnizează date anual). România nu are încă o serie lungă de date, fiind disponibile 

date statistice doar pentru intervalul 2014-2016 {16}[CI 47]. 

Fig.97 Evoluția vânzărilor de agenți antimicrobieni veterinari (mg/PCU substanță activă) 

Utilizarea sustenabilă a produselor pentru protecția plantelor 

Acest indicator oferă informații care sunt ponderate pe baza riscului real al ingredientului activ în 

scopul evaluării riscurilor pentru om și mediu. Graficul următor oferă numai informații despre 

vânzările de produse de protecție a plantelor (PPP). Pentru unii SM și anumiți ani nu există date 

pentru unele PPP-uri. Prin urmare, graficul nu poate oferi tendința vânzărilor la nivelul UE. 

România a furnizat EUROSTAT date pentru toate categoriile diferite de pesticide în fiecare an. După 

o tendință de scădere, în 2015 și 2017 s-a înregistrat o creștere a vânzărilor, în special în ceea ce 

privește categoria principală de PPP: erbicide. De asemenea, s-a observat o creștere a utilizării și 

pentru fungicide și bactericide {16}[CI 48]. 

 

Fig 98 –Evoluția vânzărilor produselor pentru protecția plantelor (kg) 

 

Obiectiv Specific 9. Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății 
privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un 
mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor 
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Intensitatea inputurilor/ha  

Intensitatea inputurilor/ha este definită ca nivelul de inputuri utilizate de o fermă la un hectar de 

teren. Inputurile avute în vedere în analiză sunt îngrășăminte, pesticide, alte produse de protecție 

a culturilor și furajele achiziționate.  

Pragurile au fost stabilite astfel încât SAU din UE să fie împărțită în mod egal în cele trei categorii 

pentru primul an de analiză (2004 pentru UE-25) -> 342 EUR constantă /ha pentru cea mai înaltă 

categorie, < 150 EUR constantă pe ha pentru categoria cea mai joasă.  

Aceste niveluri nu pretind că reprezintă niciun fel de delimitare reală între agricultura intensivă și 

cea extensivă. Acestea sunt stabilite într-un mod pragmatic pentru a studia evoluția intensității 

agricole în timp. 

În România, suprafața cu intensitate redusă de inputuri pe hectar a crescut între 2007 și 2016, de 

la 44% la 69%, în timp ce suprafața cu intensitate medie de inputuri a scăzut, de la 40% la 23% în 

2016 {16}[CI 33]. 

 

Fig 99 – Evoluția intensității inputurilor/hectar de teren agricol 

 
Răspunsul agriculturii la cererea consumatorului pentru alimente de calitate, nutritive  
 
Suprafaţa cultivată în ferme ecologice este încă redusă. În 2017, în RO, doar 1,93% din SAU total 
(exclus grădinile familiale) a fost cultivată în sistem ecologic, comparativ cu  7,03% în UE 28. Din 
cele  258,47 mii ha suprafețe cultivate ecologic, 42,31% (109,4 mii ha) erau în conversie şi 57,7% 
(149,1 mii ha) certificate. {1}[CI 32]. 
 
În perioada 2011 - 2018 numărul unităților procesatoare de produse ecologice a crescut de la 106 

la  175, diversificându-se astfel și gama sortimentală. Totuși din numărul total de operatori 

certificați în sistemul de agricultură ecologică la nivelul anului 2018 (8.518), ponderea 

procesatorilor este doar de 2,1%. {46}[AI 6] 
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Fig 100 – Evoluția suprafaței cultivate în ferme ecologice 

De asemenea, prin accesarea PNDR au fost create unități noi de procesare, viabile, ce răspund 

cerințelor pieței comunitare. De remarcat este si faptul ca din ce in ce mai mult, preferințele 

consumatorilor se indreapta catre produse din carne de calitate provenind de la animalele de ferma 

crescute în condiţii superioare de bunăstare, ceea ce relevă și importanța asigurării standardelor 

de bunăstare a animalelor la alte specii care sunt deficitare în asigurarea acestor standarde.  

Asigurarea condițiilor superioare de bunăstare la animale conduce la o scădere a încărcăturii 

microbiene, corelată cu scăderea incidenței folosirii medicamentelor și a altor tipuri de medicații 

care, printre altele, conduce la evitarea dezvoltării rezistenței organismului la antibiotice. Astfel, 

producțiile de la aceste animale sunt net superioare calitativ față de producțiile obținute în 

condițiile standard de exploatare, având o influență pozitivă în sănătatea oamenilor.  

Urmare a sprijinului financiar acordat din foduri FEADR a crescut ponderea exploatațiilor 

comerciale care aplică în prezent standarde superioare de bunăstare a animalelor la 90,4% în 

sectorul de creștere a porcilor și la 84% în sectorul avicol {27}. 

În România, sprijinul privind bunăstarea animalelor a fost introdus în PNDR 2007-2013 prin M.215 – 

plăți privind bunăstarea animalelor. Gradul ridicat de accesare a M.215 a condus la necesitatea 

deschiderii în perioada 2012-2014 a trei sesiuni de deschide a angajamentelor voluntare multianuale 

pentru minim 5 ani pentru sectorul porcine și două sesiuni pentru sectorul păsări. 

Pentru M 215 pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor au fost autorizați la plată 245 de 

beneficiari, suma totală pentru perioada 2015-2019 fiind de 252,1 mil.Euro iar pentru pachetul b) 

Plăți în favoarea bunăstării păsărilor au fost autorizați la plată un număr de 266 de beneficiari cu 

suma de 199,7 mil. euro. 

Pentru susținerea în continuare a standardelor superioare de bunăstare față de standardele minime 

obligatorii a fost identificată nevoia continuări şi pe perioada de aplicare a PNDR 2014-2020 a 

susţinerii în exploataţiile de creştere a porcilor şi păsărilor a măsurilor superioare de bunăstare 

care vizează acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri. 



 

125 

Astfel, în anul 2018 a fost introdusă în PNDR 2014-2020 Măsura 14 – Bunăstarea animalelor prin care 

au fost sprijiniți un număr de 209 de beneficiari ai pachetului a) Plăți în favoarea bunăstării 

porcinelor pentru angajamente voluntare anuale iar suma autorizată la plată a fost de 95,3 mil. 

Euro. 

Pentru pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor au beneficiat de sprijin un număr de de 

223 beneficiari iar suma autorizată a fost de 119 mil. Euro. 

Din suma alocătă măsurilor de bunăstare a animalelor(M215-M14) din PNDR 2014-2020 de 776,5 mil. 

Euro a fost autorizată la plată pentru anii de cereri din intervalul 2015-2019 suma de 666,1 mil. 

Euro. 

Orientarea preferinţelor consumatorilor către produse obţinute în urma aplicării unor condiţii 

superioare de bunăstare a animalelor este {33}:  

 - 82% din cetăţenii UE consideră că trebuie asigurate condiții de bunăstare animalelor, 

 - 94% din europeni sunt de părere că trebuie asigurată bunăstarea animalelor în ferme mai mult 
decât  până la nivelul anului 2015, 

 - 3 din 5 respondenți din România consideră că trebuie asigurate condiții de bunăstare animalelor 
în ferme prin modul cum sunt tratate animalele, oferindu-le o viață mai bună pe durata creşterii 
acestora, 

 - 28% din respondenții din România consideră că bunăstarea animalelor contribuie la obținerea de 
produse de o calitate mai bună. 

În ceea ce privește produsele agroalimentare înregistrate în schemele de calitate europene, 

România are doar 7 produse produse certificate, mult sub media UE.  

 Referitor la produsele montane, în prezent sunt recunoscute 430 de produse cu mențiunea 

facultativă de calitate Produs Montan {25}[AI 68]. În plus, având în vedere suprafața mare a 

terenurilor agricole clasificate cu înaltă valoare naturală (5.2 mil. ha) {3}, România are un potențial 

ridicat în ceea ce privește obținerea de produse de calitate, sănătoase și nutritive. 
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SWOT Obiectiv Specific 9 
Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația 
și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, 

precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor 

Puncte Tari 

- Cantitate comercializată de substanțe 

antimicrobiene, destinate sectorului 

zootehnic,  sub media UE 

- Suprafață agricolă cu o intensitate 

scăzută și medie a utilizării inputurilor  

-  Utilizarea redusă a inputurilor agro-

chimice (fertilizanți și pesticide) la nivel 

național 

- Suprafețe agricole semnificative cu înaltă 

valoare naturală (HNV) gestionate în mod 

tradițional   

- Număr mare de produse montane 

- Sistem de siguranță alimentară 

reglementat și care contribuie la 

respectarea standardelor minime 

obligatorii pentru alimente 

- Ponderea mare a exploatațiilor de 

creștere a animalelor care sunt interesate 

să aplice  condiții superioare de bunăstare 

a animalelor 

Puncte slabe 

- Procent scăzut din SAU (1.9%) sub agricultură 

ecologică, raportat la media UE ( 7%) 

- Procent scăzut de de animale crescute conform 

regulilor  agriculturii ecologice 

-  Valoare scăzută a vânzărilor de produse sub 

scheme de calitate europene (IGP și DOP), 

comparativ cu întreaga producție a sectorului 

agroalimentar  

- Lipsa promovării produselor obținute prin 

metode extensive (ex. HNV, condiții superioare de 

bunăstare a animalelor ) 

- Producția de carne, de lapte și de ouă de consum 

din România nu acoperă necesarul pentru consum 

populației la nivel național, iar importurile nu 

asigură aceeaşi calitate a produselor comparativ 

cu producţia internă; 

Oportunități 

- Creșterea interesului consumatorilor față 

de produsele obținute în zonele HNV și de 

nișă precum fructele de pădure, produsele 

obținute în agricultura ecologică și prin 

intermediul altor practici agricole 

prietenoase cu mediul etc. 

- Interesul crescut pentru înființarea de 

livezi ecologice 

Amenințări 

- Intensificarea utilizării pesticidelor în 

agricultură  

- Trend crescător al comercializării de fungicide și 

bactericide 

- Trend descrescător al suprafețelor sub 

agricultură ecologică (2012-2017)  
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- Sprijin UE pentru promovarea produselor 

de calitate, agricultura ecologică, 

investiții în exploatații sustenabile, 

inovare și pentru bunăstarea animalelor 

- Îmbunătăţirea calităţii produselor din 

carne, lapte și ouă obținute de la animale 

care beneficiază de condiţii îmbunătăţite 

de bunăstare, cu beneficii asupra sănătăţii 

consumatorilor şi siguranţei alimentare; 

- Majoritatea consumatorilor au o 

preferinţă exprimată asupra produselor 

provenite de la animale care au beneficiat 

de condiţii îmbunătăţite de bunăstare; 

 - Creșterea responsabilității agricultorilor 

din România față de PAC privind furnizarea 

unor alimente de înaltă calitate, sigure și 

sănătoase, asigurarea bunăstării 

animalelor crescute și protejarea mediului 

și abordarea schimbărilor climatice; 

- Scăderea procentului de animale crescute sub 

agricultura ecologică (în special ovine și caprine) 

- Intensificarea problemelor de sănătate a 

animalelor şi creşterea consumului de 

medicamente în tehnologiile de creştere a 

porcilor şi păsărilor, în lipsa aplicării unor 

standarde superioare de bunăstare a animalelor și 

creșterea riscurilor unor boli transfrontaliere, 

care induc riscuri din perspectiva sănătăţii 

populaţiei şi siguranţei alimentare 

-  Slaba eficienţă economică a practicilor agricole 

extensive/mixte tradiţionale și prietenoase cu 

mediul 

- Imposibilitatea de a susţine financiar în fermele 

de creştere a animalelor a unor standarde de 

bunăstare a animalelor cât mai apropiate de 

nevoile etologice şi fiziologice ale acestor specii, 

care depăşesc nivelul stabilit de standardele 

obligatorii; 
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OBIECTIV  TRANSVERSAL 

Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură 

Educație și formare profesională 

Populaţia rurală din RO, în 2015, are un nivel de instruire scăzut, ponderea cea mai mare a 

populaţiei între 25 şi 64 de ani urmând doar gimnaziul (35,7%). Privind studiile preuniversitare, 

23,2%, respectiv 19,3% din populație a urmat o școală profesională, respectiv liceu și 3,9% studii 

superioare. {2} [AI 19]. 

Cu privire la rata abandonului școlar (rata de părăsire timpurie a şcolii), acesta a ajuns la un vârf 

de 19,3% în 2010 după care a urmat o ușoară scădere la 17,3% în 2013 și a urcat apoi la 19,1% în 

2015. În 2018, în schimb, abandonul școlar (16,4%) a coborât cu aproape două procente față de 

2017 (18,1%), fiind mai mic procent al abandonului școlar din ultimul deceniu, potrivit Eurostat. 

{1}[AI 14]. 

În ultimul deceniu, numărul liceelor cu profil agricol active care dețin în administrare terenuri cu 

destinație agricolă erau de 138 de unități. Pentru a se adapta la scăderea numărului de absolvenți 

o parte din liceele cu profil agricol și-au schimbat denumirea în licee cu profil tehnologic păstrându-

și o secțiune dedicată profilului agricol. {34}[AI 14]. 

În anul școlar 2017 – 2018, numărul instituțiilor de învățământ secundar superior care școlarizează 

pe filiera tehnologică, profilul resurse naturale și protecția mediului,  a fost de 323 de instituții, 

din care 99 în mediul rural (27,8%), iar un număr de 24 din care 20 în mediul rural reprezentau 

școlile profesionale care școlarizează în profilul agricol (83,3%).  {35}[AI 14]. 

Scăderea nr. de licee cu profil agricol s-a produs concomitent cu reducerea numărului de absolvenţi 

(de la 2.302 în 2014 la 1.809 în 2016). Privind situația din rural, la nivelul 2016 doar 0,89% din 

absolvenți finalizau un liceu agricol {2}[AI 21].  

O evoluție pozitivă a reprezentat-o nr. total de studenti înscriși în învățământul superior de licență 

cu  profil agricol, fiind în 2013/2014 la un număr de 12.023, o oportunitate pentru întinerirea 

generațiilor de fermieri cu pregătire adecvată {2}[AI 79]. Atractivitatea scăzută a sectorului agricol 

și scăderea numărului absolvenţilor școlilor cu profil agricol sunt factori ce au contribuit la scăderea 

nivelului de instruire a managerilor exploataţiilor agricole. 

În RO, formarea profesională pe parcursul întregii vieți se află în stadiu incipient de 

manifestare, fapt ce reiese din gradul redus de participare la procesul de instruire. Gradul de 

participare la educație sau instruire al populației cu vârsta între 25-64 ani a fost de 1.3%, (2015) în 

cazul populației rurale acesta fiind  și mai scăzut, respectiv de 0,5% {2}[AI 18].  

O situație similară apare și în cazul Măsurii 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de 

informare” din PNDR 2014-2020 fiind formați până la sfârșitul lunii iulie 2019 doar 9.238 de fermieri 

(fermieri în special beneficiari ai submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și M6.3 

„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, respectiv M10 – agro-mediu şi climă) din ținta de 

183.868 de fermieri {27}. Rata de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învățământ, cunoaște, 

după o perioadă de scădere constantă, o ușoară creștere începând cu anul 2012/2013.  
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În anul școlar 2015/2016 indicatorul rata brută de cuprindere şcolară în toate nivelurile de 

învățământ și-a continuat tendința ascendentă din ultimii ani, ajungând la o pondere de 76,6% din 

total populație aptă de școlarizare. {2}[AI 15]  

 

  
2013/2014  2014/2015  2015/2016  

Total  74,7 75,0 76,6 

Feminin  76,1 77,0 78,3 

Masculin  72,8 72,1 75,0 

Tabel 17 - Rata brută de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învățământ 

În anul școlar 2015/2016, rata brută de cuprindere în învățământul secundar superior (învățământ 

liceal și profesional) a fost de 85,6%. {2}[AI 15] 

 

 2012/ 2013 2013/ 2014  2014/ 2015  2015/ 2016  

Total  94,9  91,2  90,0  85,6  

Feminin  94,2  91,1  90,3  85,9  

Masculin  95,6  90,8  89,6  85,4  

 
Tabel 18 - Rata brută de cuprindere în învățământul secundar superior (liceu şi învățământ 

profesional), perioada 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fig 101 – Populația școlară pe medii de rezidență 

În anul şcolar 2015-2016, în învăţământul liceal au studiat 673,6 mii elevi (cu 7,4% mai puţin 

comparativ cu anul şcolar precedent). Din totalul populaţiei şcolare, ponderea elevilor înscrişi în 

învăţământul liceal a fost de 18,5%. {2}[AI 17] 

Pe filiere, situaţia absolvenţilor în anul şcolar 2015-2016 este corelată cu structura populaţiei 

şcolare care a frecventat cursurile anilor terminali din învăţământul liceal (clasa a XII-a şi clasa a 

XIII-a). Cei mai mulţi absolvenţi au urmat cursurile filierei teoretice (50,2% din totalul 

absolvenţilor), 42,7% pe cele din filiera tehnologică, iar 7,1% au urmat cursurile liceelor din filiera 

vocaţională. {2}[AI 17] 

urban
54%

rural
46%
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În anul şcolar 2015-2016, în învăţământul profesional au fost înscriși aproximativ 68,7 mii elevi, 

reprezentând 4,5% din totalul elevilor din învăţământul secundar şi 1,9% din totalul populaţiei 

şcolare. În anul 2016-2017 în învăţământul profesional au fost înscriși aproximativ 84.3 mii elevi, în 

creștere față de anul anterior, reprezentând 2.3% din totalul populației școlare și 4.9% din totalul 

elevilor din învățământul secundar. {2}[AI 17] 

Pe profiluri de pregătire, in anul 2015-2016 un procent de 22,9% de elevi au fost înscrişi în 

învăţământul profesional în cadrul profilului transporturi, 13.7%  construcţii de maşini, 12% 

alimentaţie publică, 8.8% industrie usoara si 7.9% in agricultură. {2}[AI 17] 

Din analiza distributiei numarului de persoane mai putin de 15 ani versus numar de persoane care 

au iesit din campul muncii – peste 65 de ani ne asteptam in perioada urmatoare (1-3 ani) la o 

crestere a preferintei pentru profesii tehnice, vocationale. {2} 

 

 
Fig 102 – Distribuția numărului de persoane care se pregătesc să intre în câmpul muncii versus 

persoane care au ieșit din câmpul muncii 
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Fig 103 – Distribuția studenților înscriși în nivelul ISCED 6, pe grupe de specializări 

În învăţământul superior de licenţă, în anul 2015-2016, la toate grupele de specializări, ponderea 

studentelor a fost majoritară, cu excepţia grupelor de specializări din domeniul agricol (agricultură, 

silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare - 39,1%), servicii (31,6%) şi tehnic (inginerie, 

prelucrare şi construcţii - 29,6%, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor - 28,2%).{36}[AI 79] )  

Consultanță 

Cât privește sistemul de consultanţă în 2019, numărul total de angajaţi din reţeaua de consultanţă 

publică era de cca 500 persoane organizați în 41 de structuri județene integrate în cadrul Direcțiilor 

pentru Agricultură Județene și cca 250 centre locale de consultanță agricole organizate pe sistem 

microzonal (asemănător structurilor microzonale ale APIA), revenind 11 localități rurale la un centru 

de consultanță local. {38}[AI 84].  

În România, efortul de a dezvolta un AKIS modern a fost axat pe cele trei subcomponente principale 

de la început - cercetare, educație agricolă și consultanță. Deși acțiunile comune au fost de 

asemenea prezente, sunt cazuri când acestea au acționat în mod independent, fără a se asigura o 

cooperare eficientă între cele trei structuri.  

 În perioada de programare 2014-2020, sistemul AKIS a fost unul insuficient adaptat la cerințele 

PAC, al calității și al accesului fermierilor la serviciile de consultanță agricolă. Sprijinul prin 

intermediul M 2 - „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în 

cadrul fermei” a vizat un nr. de 72.826 de fermieri beneficiari de servicii de consultanță. {27} 

Rata scăzută de doar 15,1% de fermieri cuprinși în cele 9 contracte semnate înregistrată la sfârșitul 

lui 2019, a avut ca principale cauze gradul ridicat de complexitate al procedurilor de atribuire a 

contractelor dar și o corelare insuficientă cu măsurile a căror beneficiari au fost principalii vizați 

pentru consultanță {27}. 
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Cercetare și inovare 

Inovarea este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și 

deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, 

precum și de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției 

acestora.  

Sectorul agricol trebuie la randul sau sa intre în era digitală, într-un efort de a răspunde nevoilor 

de nutriție în creștere la nivel mondial și pentru a raspunde provocarilor climatice, toate acestea 

pe fondul creșterii populației ce a  dus la creșterea cererii pentru produsele agricole 

Parteneriatul European pentru Inovare (PEI)  este un instrument prin care se facilitează 

implementarea tehnologiilor inovative în fermele de pe teritoriul UE prin cooperarea dintre 

fermieri, cercetători, procesatori, entități publice și alți actori relevanți, în cadrul grupurilor 

operaționale, în scopul rezolvării problemelor din sectorul agricol prin intermediul soluțiilor 

inovative.  

De asemenea, PEI este și un mod eficient prin care se facilitează dialogul dintre fermieri și 

cercetătorii, un aspect foarte important pentru viitorul sectorului agricol. Totodată, prin 

cooperare, micii fermieri, pot identifica modalități inovatoare de comercializare a unui volum mai 

mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori si a crea lanțuri 

alimentare. Activitățile de dezvoltare-inovare vor permite fermierilor să capitalizeze în comun 

produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la 

inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri 

scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață. 

În România PEI a fost implementat prin măsura 16 – Cooperare din cadrul PNDR 2014-2020, respectiv 

submăsurile 16.1 și submăsura 16.1a - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 

operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol.  

Acțiunile desfășurate prin aceaste submăsuri au avut un rol extrem de important în cadrul 

Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 deoarece acestea sprijină inovarea şi 

facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a 

îmbunătăți un anumit sistem de producție, produs, serviciu.  

Ca urmare a derulării procesului de depunere și evaluare a proiectelor ce vizează înființarea GO și 

dezvoltarea de proiecte pilot inovative au fost invitate pentru depunerea proiectelor complete un 

număr de 19 GO în cadrul submăsurii 16.1 și 12 GO în cadrul submăsurii 16.1a, urmând ca după 

parcurgerea procesului de evaluare și selectare acestea să fie invitate la contractare, dacă 

îndeplinesc condițiile specificate în documentele de implementare aferente celor 2 submăsuri. {27} 

Prin temele propuse de aceste GO care acoperă printre altele agricultura de precizie, promovarea 

de tehnici inovative la nivelul fermelor, obținerea de noi produse și procese, sunt create noi 

oportunități de creștere a gradului de inovație a sectorului agricol. 

PEI poate contribui la cooperarea între universități și IMM pentru transfer de cunostințe si inovare 

cât și la crearea unui sistem de popularizare eficientă a rezultatelor către fermieri. 
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O analiză asupra totalului unităţilor cu activitate de cercetare-dezvoltare, arată înjumătățire a 

numărului acestora în anul 2018 faţă de anul 2011 (scădere de 51%). Dacă cele din sectorul public 

au rămas la un nivel relativ constant (reducere de doar 4 %), scăderea dramatică se reflectă în 

trendul unitătilor de cercetare-dezvoltare din sectorul privat, care în perioada de referinţă arată o 

reducere a numărului acestora de 65% {2}[AI 89]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 - Unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare distribuţie pe sectoare public/privat - RO 

Fig. 104 Unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare distribuţie pe sectoare public/privat - 

România 

În sectorul de cercetare agricolă, rezultatele slabe se reflectă şi prin ponderea scăzută a IMM-urilor 

din sectorul agricol ce desfăşoară activităţi de cercetare - dezvoltare***, respectiv 1,2% din totalul 

IMM-urilor ce desfășoară astfel de activități. 

Sistemul de cercetare agricolă din coordonarea Academiei de Ştiințe Agricole din RO cu peste 150 

de ani în domeniu, este în declin și mai deține doar 53 unități de cercetare dezvoltare şi inovare 

de interes public ce administrează un patrimoniu funciar de cca. 30.000 ha, din care activitatea de 

cercetare agricolă, reprezintă cca. 90%.{2}[AI 85] 

În rețeaua de interes public activează 605 de cercetători ce acoperă toată plaja de profesiuni 

specfifice şi conexe domeniului de cercetare agricolă, zootehnică, piscicolă, silvică şi de industrie 

alimentară .{37}[AI 85] 

                                                           
*** Aspectul va fi revizuit la momentul disponibilității unor date mai recente 
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Fig. 105 Proiecte derulate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare – România 
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SWOT 
Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură 

 
Puncte tari 
 
- Accesul la tehnologie/informaţie / e-learning 

etc. prin introducerea infrastructurii 

informatice 

 

- Receptivitate în crestere la nivelul 

exploatațiilor agricole față de tehnologiile 

inovative 

 
- Portofoliu de rezultate ale cercetării agricole, 
care sunt /pot fi puse la dispoziţia fermierilor 
în vederea introducerii acestora în piaţă, in 
vederea creşterii competitivităţii acestora 
 

 
Puncte slabe 
 
- Curricula neadaptată cerințelor diferitelor 
vîrste și interese ale cursanților 
 
- Lipsa dotărilor, a cadrelor didactice auxiliare, 
care să faciliteze învățarea prin acțiune 
 
- Sistemul de învățământ avansează diferențiat 
urban/rural în ceea ce privește adaptarea lui la 
cerințele pieții, iar măsurile de îmbunătățire a 
ratelor de participare și a calității 
învățământului nu au fost corelate în mod 
corespunzător 
 
- Participarea la procesul de învățare în rândul 
adulților este foarte scăzută, în special în 
rândul persoanelor slab și inadecvat calificate;  
-Insuficienta cooperare între 
universitati/institutii de cercetare si IMM-uri in 
vederea asigurarii transferului tehnologic si a 
dezvoltarii inovării 
 
- Slaba finanțare a sectorului serviciilor publice 
de consultanță coroborat cu lipsa serviciilor 
integrate de consultanță în rândul fermierilor 
mici și medii 
 
- Insuficienta conlucrare între mediul 
academic, institutele specializate în cercetare 
şi agenţii economici cu privire la folosirea 
rezultatelor activităţii de cercetare şi la 
transferul tehnologic şi de inovare către 
economie, respectiv asigurarea de consultanță 
postimplementare 
 
- Insuficienta finanțare a sectorului de 
cercetare-inovare 
 
- Parteneriatul public - privat este slab 
dezvoltat 
 
- Imposibilitatea participării unităţilor de 
cercetare la competiţiile de proiecte de 
cercetare interne şi internaţionale pe fondul  
acumulării de datorii la bugetele 
locale/national  acestea fiind o condiţie de 
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neligibilitate în cadrul programelor de 
finanțare nationale/europene 
 
- Medie de vârstă ridicată a personalului din 
cercetare inovare pe fondul lipsei de interes a 
tinerilor cercetători de a activa în acest sector, 
în lipsa unor condiții salariale motivante 
 

Oportunități 
 
- Dezvoltarea capacităților de comunicare, 
relaționare și leadership 
 
- Dezvoltarea din ce în ce mai rapidă a 
comertului electronic si a pietei e-business 
 
- Receptivitate în crestere la nivelul fermierilor 
și a cercetatorilor de a colabora în sisteme 
parteneriale 
 
- Creșterea  gradului de accesare a programelor 
de finanțare naționale/europene dedicate 
sectorului de cercetare inovare; 
 
- Dezvoltarea unui sistem AKIS care să vină în 
sprijinul informării/formării și consilierii 
eficiente a fermierilor  
 
- Adaptarea cerințelor de formare/ informare/ 
cercetare/ consultanţă în raport cu nevoile 
fermierilor 
 

 

Amenințări 
 
- Viteza de evoluție a societății duce la mutații 
rapide în ceea ce privește cerințele sociale vis-
a vis de formarea tinerilor în școală 
 
- Sistemul de învățământ și ansamblul 
competențelor forței de muncă nu țin pasul cu 
cerințele moderne 
 
- Pregatire manageriala redusă 
 
- Migratia și emigrația fortei de munca 
calificate 
 
- Număr redus de tineri cercetători pe fondul 
unei salarizări nemotivante care limitează 
posibilitătile de dezvoltare ale sectorului 
 
- Finanțare deficitara a sistemului de cercetare 
inovare care limitează capacitatea de a derula 
proiecte și participa la competiții de proiecte 
cu finanțare națională/europeană 
 
- Slaba finanțare a sistemului public de 
consultanță cu repercusiuni asupra accesării 
fondurilor naționale /europene și de 
diseminare și implementare a rezultatelor 
cercetării 
 
- Competitivitate redusă a entităţilor de 
cercetare inovare  naţionale în raport cu 
omologii din spaţiul european 
 

 


