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1. INTRODUCERE 

1.1. Istoric 
 
Numele „România” derivă din adjectivul latin Romanus şi este utilizat în mod oficial pentru 
a face referire la teritoriul actualului stat al României abia începând cu secolul al XIX-lea. La 
început se vorbea despre Valahia şi Moldova, pentru a denumi principatele cu populaţie 
română.  
 
Graniţele României de azi includ cea mai mare parte a teritoriului antic al Daciei. România a 
luat naştere atunci când Principatul Moldovei şi cel al Valahiei s-au unit la 24 ianuarie 1859, 
pentru a deveni independente în 1877. Ţara s-a extins după Primul Război Mondial, când i 
s-au adăugat Transilvania, Bucovina şi Basarabia. Unele teritorii ale României au fost 
ulterior cedate Uniunii Sovietice, în perioada postbelică, şi fac parte în prezent din statul 
Moldova şi din Ucraina, care a pus stăpânire şi pe Insula Şerpilor, singura insulă din largul 
coastelor occidentale ale Mării Negre. După înfrângerea din cel de Al Doilea Război Mondial, 
România a devenit o naţiune comunistă, rămânând în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice.  
În 1948, monarhia a fost abolită şi a fost creată Republica Populară România. În anii '60, 
din cauza diferenţelor, în principal de natură economică, faţă de Uniunea Sovietică, s-a 
adoptat o politică externă independentă şi, în 1965, s-a publicat noua Constituţie a 
Republicii Socialiste România. În 1965 a început guvernarea dictatorială a preşedintelui  
Nicolae Ceauşescu, care a luat sfârşit în 1989 în urma unei revolte populare. De atunci, 
România este o ţară democratică, a cărei constituţie s-a inspirat din modelele occidentale.  
 
Regiunile în care se împarte România sunt Dobrogea (partea sudică care se învecinează cu 
Marea Neagră), Moldova (partea estică care se învecinează cu Republica Moldova), 
Transilvania (partea nord-vestică) şi Valahia (la sudul Carpaţilor şi deasupra Dunării).  
La 29 martie 2004, România a aderat la NATO, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Slovacia şi Slovenia. România face parte din Uniunea Europeană de la 
1 ianuarie 2007. 
 
Fig. 1: Harta politică a României 

 
Sursă: www.mapsofworld.com 
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1.2.  Geografie 
 
România este poziţionată în sud-estul Europei, în zona denumită Europa dunăreană, 
adiacent Europei balcanice. România se învecinează la nord cu Ucraina şi Republica 
Moldova, la vest cu Ungaria şi Serbia şi la sud cu Bulgaria. România deţine, de asemenea, 
244 km din litoralul Mării Negre. O mare parte din frontiera română cu Serbia şi Bulgaria la 
sud şi la sud-vest este reprezentată de Dunăre. Dunărea are ca afluent râul Prut, care 
formează graniţa cu Republica Moldova la nord-est, unde delta prin care fluviul se varsă în 
Marea Neagră delimitează şi graniţa cu Ucraina.  
Munţii Carpaţi domină o mare parte din România, în special la nord-vest, fiind dispuşi sub 
formă de potcoavă şi având vârfuri înalte de până la 2 500 de metri, care ajung chiar la 
2 544 de metri în vârful Moldoveanu. La exteriorul arcului format de Carpaţi se deschid 
câmpiile străbătute de marile râuri ale ţării, cărora le corespund tot atâtea regiuni istorice: 
la sud se întinde Valahia, la sud-est Dobrogea, regiunea de coastă a Mării Negre, la est 
câmpia Moldovei, iar la vest ramificaţiile câmpiei panonice, care devin mai ample spre 
graniţa cu Serbia. În afară de Dunăre, râurile cele mai importante ale României sunt Mureş, 
Argeş, Someş şi Siret. 
 
Oraşele principale sunt Bucureşti, Iaşi, Braşov şi Timişoara. 
 
Fig.21: Harta fizică a României 
 

 
Sursă: www.mapsofworld.com 

 

1.3.  Demografie 
Populaţia, în proporţie de 88 % de etnie română, numără aproximativ 23 de milioane de 
locuitori, cu o densitate de 95,46 de locuitori pe km2. Restul populaţiei este formată din 
grupuri etnice minoritare, printre care romi, maghiari, ucraineni, tătari, evrei, croaţi, 
bulgari şi sârbi. Populaţia urbană este echivalentă cu circa 58 % din total. Aflată în scădere 
constantă de la sfârşitul anilor '80, tendinţa demografică a ţării este puternic influenţată 
atât de sporul migrator, cât şi de cel natural, ambele fiind negative în ultimii ani. 
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Fig. 3: Tendinţa demografică (1999 - 2010) 
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Sursă: Procesare proprie a unor date furnizate de Eurostat 

Legendă: 
Populaţie: 
 
Aflată în scădere de peste treizeci de ani, populaţia română înregistrează o rată negativă a 
creşterii naturale (-0,4 %) şi o puternică mortalitate infantilă. Din 1948, populaţia urbană 
înregistrează o creştere progresivă (în prezent aceasta fiind de aproximativ 58 % din total). 
 
Tabelul 1: Ratele variaţiilor populaţiei pe componentă naturală şi migratorie - UE 
27 şi România 

 

rata variaţiei populaţiei 
sporul natural sporul migrator sporul total 

 2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008
UE 27 0,6 1 1,2 1,5 4,2 3,1 2,1 5,2 4,3

ROMÂNIA -0,9 -1,7 -1,5 -0,2 0 0,1 -1,1 -1,7 -1,4

Sursă: Eurostat 
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2. CADRUL ECONOMIC  
 
Conform celor mai recente date, produsul intern brut (PIB) a cunoscut în 2009 o diminuare 
de circa 7 %, iar estimările pentru 2010 prevăd o creştere uşoară (+0,5 %).  
Incertitudinile sunt, în mare măsură, generate de recesiunea economică mondială care a 
urmat după faza mai acută a crizei şi care s-a manifestat printr-o reducere semnificativă a 
schimburilor comerciale şi a producţiei.  
 
Impactul crizei asupra diferitelor sectoare ale economiei pare asimetric, deşi există unele 
caracteristici comune: scăderea drastică a cererii, creşterea creditului şi volatilitatea 
cursului de schimb al monedei naţionale. Printre sectoarele cele mai afectate se numără 
industria automobilistică, industria producătoare, sectorul transporturilor şi industria 
metalurgică.  
Principala contribuţie la PIB-ul naţional o au serviciile (50,3 %), urmate de industrie 
(21,9 %) şi de agricultură (5,9 %). 
Din acest motiv, în prezent, este greu să se prevadă dinamica inflaţiei şi oscilaţia valorii 
monedei naţionale, care numai în 2008 a cunoscut o devalorizare de 10,8 %.  
 
Aspecte comune aproape tuturor analizelor şi previziunilor privind o scădere puternică a 
cererii: disponibilitatea diminuată a creditelor, cauzată, de asemenea, de lipsa lichidităţilor 
de pe piaţa financiară globală, este determinată în parte şi de un nivel în continuare ridicat 
al ratei scontului (10 %), precum şi de rezervele minime obligatorii pe care băncile sunt 
obligate să le constituie la Banca Naţională a României.  
În plus, un element deloc neglijabil este deficitul semnificativ al ţării. Printre cauzele 
nivelului atât de ridicat al acestui deficit sunt, fără îndoială, creşterea continuă a pensiilor 
din ultimii ani, menţinerea unor rate scăzute ale impozitării şi existenţa unor taxe reduse în 
sectorul bancar şi financiar.  
Un lucru deosebit de important, în acest sens, se dovedeşte a fi capacitatea de absorbţie a 
fondurilor de la Uniunea Europeană, slab utilizate până în prezent: după aderarea la UE la 
1 ianuarie 2007, România a atras fonduri egale cu 0,75 % din PIB, faţă de 2 %, cât era 
planificat iniţial, în timp ce, în 2008, au fost utilizate puţin peste un sfert dintre fondurile 
puse la dispoziţie de Bruxelles. 
 
În iulie 2009, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de iniţiere a procedurii 
deficitului excesiv împotriva României, pe baza faptului că deficitul public al acesteia 
depăşea 3 % din PIB în 2008, şi, în acest sens, a formulat recomandări de corectare a PIB-
ului pentru a se ajunge la un nivel sub 3 % până în 2011. În decizia Consiliului fusese 
stabilit termenul de 7 ianuarie 2010, dar, având în vedere situaţia extraordinară cauzată de 
recesiune, s-a solicitat o prelungire de un an. Între timp, în conformitate cu UE, România a 
procedat la reduceri importante ale cheltuielilor publice şi a adoptat măsuri corective în 
vederea reducerii cheltuielilor şi a creşterii veniturilor la buget.  
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3. AGRICULTURA  

3.1.  Cadru general  
 
Agricultura este un sector foarte important pentru economia românească. Aceasta implică 
3 931 350 de întreprinderi (2007), iar suprafaţa agricolă utilizată este egală cu 9 498 de 
milioane de hectare (aproximativ o cincime din suprafaţa totală a ţării). Forţa de muncă 
angajată în acest sector se ridică la circa 965 500 de unităţi anuale de muncă (UAM), 
echivalentul a 965 500 de persoane angajate cu normă întreagă. Sectorul agricol utilizează 
aproximativ 28,7 % din forţa de muncă ocupată în ţară (faţă de media UE de 5,7 % ) şi 
contribuie la aproximativ 6 % din PIB-ul ţării. 
Principalele produse ale agriculturii româneşti sunt: grâul, cartofii, vinul şi produsele 
obţinute din zootehnie. Trebuie subliniată, în acest sens, însăşi proporţia foarte ridicată a 
valorii atribuibile sistemului zootehnic, în special producţiei de lapte şi de carne de porc, 
care, în linii mari, reprezintă peste 45 % din valoarea generată de sectorul agricol. 
 
 
Fig. 4: Principalele produse în valori (media 2005 - 2009)  
 

 
Sursă: Eurostat (2009) 

 

3.2.  Tendinţele din ultimii ani  
 
Dinamica suprafeţelor agricole şi a întreprinzătorilor din ultimii ani pare a fi factorul 
declanşator al procesului de restructurare a economiei agricole naţionale, caracterizată prin 
dimensiuni medii modeste şi prezenţa masivă a întreprinderilor agricole clasificate drept 
mici şi foarte mici, care reprezintă aproximativ 78 % din total. Având în vedere diminuarea 
generală a structurilor de întreprinderi cu aproximativ 7,5 %, proporţia unităţilor mici şi 
foarte mici rămâne în continuare foarte amplă. Chiar dacă suprafaţa medie a 

lapte
10%

păsări
4%

ovine - caprine 
1%

porcine 
11%

bovine
3%

alte produse din culturi
0% 

fructe
8%

cartofi
9%

produse din horticultură
19%

furaje
15% 

culturi industriale 
4%

cereale 
14% 

vin
2%



Departamentul Tematic B: Politici Structurale şi de Coeziune 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PE 438.581 12 

întreprinderilor a rămas aproape neschimbată în ultimii ani, trebuie remarcat faptul că, în 
cazul întreprinderilor cu dimensiuni economice superioare, suprafeţele medii au crescut, 
trecând de la 8,4 ha în 2005 la 11 ha în 2007.  
 
Contribuţia forţei de muncă agricole, care reprezintă, în continuare, o cotă semnificativă din 
forţa de muncă ocupată totală, a cunoscut totuşi o diminuare decisivă; doar între 2005 şi 
2009, diminuarea aportului forţei de muncă a fost mai mare de 25 %. Este interesant să 
observăm ponderea importantă pe care o are contribuţia muncii nesalarizate, indiciu al unei 
legături puternice între proprietatea agricolă şi aportul muncii. 
 
Fig. 5: Aportul muncii salarizate şi nesalarizate în UAM 
 

 
    

Sursă: Eurostat (2010) 
 
 
Trebuie subliniată, de asemenea, ponderea forţei de muncă feminine ocupate, care este 
egală cu 45,9 %, faţă de media UE de 39 %. Această pondere nu se reflectă în structura 
companiilor, care indică, în schimb, faptul că procentul femeilor în funcţiile de conducere se 
situează sub 20 %.  
 
În acest cadru structural, sistemul zootehnic a cunoscut un declin important, atât din 
punctul de vedere al efectivului de animale, cât şi din punctul de vedere al organizării. De 
fapt, între 2005 şi 2007, numărul unităţilor de şeptel s-a redus cu peste 15 %, fără ca 
dimensiunile medii ale întreprinderilor să înregistreze creşteri apreciabile. 
 

1 
00

0 
U

A
M

 

   salarizată   nesalarizată 



Agricultura în România 
____________________________________________________________________________________________ 

 

PE 438.581 13 

Fig. 6:  Organizarea exploataţiilor agricole după numărul de capete şi clase de mărime în 
UAM 

 
UAM 

 
Categorii de UAM 

 
Sursă: Structura exploataţiilor agricole din România - Eurostat (2010) 

 
În ceea ce priveşte costul producţiei, în calculul contribuţiei ponderea principală o au 
furajele, energia şi îngrăşămintele. 

 
 

Tabelul 2: Ponderea totală şi relativă a mijloacelor de producţie (2008) 
 

  2007 2008 2009 e 2008/2007 2009e/2008 
CONTRIBUŢIE milioane EUR variaţie (%) 
seminţe şi plante 722,3 927,7 826,3 28,4 -10,9
energie 956,2 1 392,4 1 080,3 45,6 -22,4
îngrăşăminte 313,4 673,2 584,5 114,8 -13,2
protecţia plantelor 158,2 245,9 223,1 55,4 -9,2
cheltuieli veterinare 202,1 299,3 237,1 48,1 -20,8
furaje 3 561,9 3 538,4 2 429,6 -0,7 -31,3
cheltuieli de întreţinere 638,3 783,3 755,6 22,7 -3,5
servicii agricole 205,3 194,4 163,2 -5,3 -16,1
alte bunuri şi servicii 1 218,4 1 696,1 1 481,1 39,2 -12,7

Consumul total de 
servicii intermediare 8 057,5 9 824,6 7 844,9 21,9 -20,1
Consumul de capital 
fix 2 259,3 1 995,4 1 720,8 -11,7 -13,8

 

Sursă: Eurostat (2010) - valori la preţurile de bază actuale 
 

3.3. Cheltuielile publice şi sistemul agricol în timpul recesiunii 
economice 

 
Variaţiile înregistrate în ceea ce priveşte preţurile intrărilor a fost însoţit de o fluctuaţie la 
fel de pronunţată a veniturilor agricole. În particular, având în vedere reducerea veniturilor 
care, între 2008 şi 2009, în Europa a fost de aproximativ 11,5 %, pierderile în materie de 
venituri înregistrate de agricultorii români au depăşit 18 %. Dacă comparăm evoluţia 
veniturilor agricole cu cea a salariilor, se constată, începând cu 2005, că diferenţele dintre 
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aceste două categorii de venituri au crescut din ce în ce mai mult, în detrimentul sectorului 
agricol. 
 
Fig. 7:  Evoluţia veniturilor agricole şi comparaţie cu salariile 
 

 
■ indicator venituri agricole România  ■ indicator venituri agricole UE 27 

♦ indicator salarii România  ♦ indicator salarii UE 27   

      Sursă: Comisia Europeană, DG Agricultură şi Dezvoltare Rurală (2010)  
 
 
În acest context, intervenţia publică joacă un rol important în sprijinirea sectorului, atât în 
ceea ce priveşte obiectivul susţinerii demersului reorganizării structurale a sistemului 
agricol român, cât şi în ce priveşte sprijinirea veniturilor. 
 
Distribuţia cheltuielilor publice în perioada 2007-2008, în ceea ce priveşte sistemul 
resurselor programate pentru noile ţări membre în cadrul financiar 2007-2013, este 
prezentată în tabelul următor. 
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Tabelul 3  Cadrul financiar 2007-2013.  
Cheltuielile agricole în perioada 2007-2008 

Măsuri 2007 2008 
  1 000 de euro 
ajutoare directe decuplate 0,0 412 709,7 
alte ajutoare directe 0,0 582,9 
Plăţi directe 0,0 422 292,6 
Cereale 0,0 10,2 
Orez 0,0 0,0 
restituiri pentru produse neincluse în 
anexa I 0,0 0,0 
Programe alimentare 0,0 22 993,4 
zahăr 0,0 6 884,3 
ulei de măsline 0,0 0,0 
plante textile 0,0 2,4 
fructe şi legume 0,0 8,3 
sectorul vinicol 6 893,7 35 050,2 
promovare 0,0 0,0 
măsuri pentru alte producţii 0,0 0,0 
produse lactate 0,0 391,2 
carne de vită şi mânzat 0,0 0,0 
carne de oaie şi de capră 0,0 0,0 
carne de porc, ouă, carne de pasăre şi 
altele 0,0 335,6 
Restituiri zahăr 0,0 0,0 
Măsuri de piaţă 6 893,7 51 907,0 
Dezvoltare rurală 0,0 1 146 687,7 
Total 6 893,7 1 620 887,3 

Sursă: Comisia Europeană, DG Agricultură şi Dezvoltare Rurală (2010)  
 

În ceea ce priveşte distribuţia cheltuielilor între diferitele zone macro de intervenţie, trebuie 
subliniat faptul că proporţia alocată plăţilor directe este încă marginală faţă de alte articole 
de cheltuieli. 
 
Fig. 7: Distribuţia cheltuielilor publice (2007-2008) 

 
 
În ceea ce priveşte datele financiare generale, trebuie evidenţiat de asemenea faptul că, în 
prezent, România înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri ale plăţilor directe pe 
hectar din Europa care, în medie, ajung la 120 de euro/hectar, comparativ cu media UE 
care este aproximativ dublă.  
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Fig. 8: Europa - media plăţilor pe hectar (2008) 
 

 
Sursă: PE - Departamentul Tematic B (2009) - Elemente ale PAC post 2013 

 

Astăzi, având în vedere diminuarea înregistrată de veniturile agricultorilor, dependenţa de 
nivelul plăţilor directe a crescut, ceea ce duce la creşterea importanţei acordate planificării 
viitoare a plăţilor directe.  
 
Diverse studii evidenţiază modul în care adoptarea, în viitor, a unei plăţi decuplate de o 
bază istorică şi repartizate numai în funcţie de suprafeţe ar putea aduce o schimbare 
substanţială în ceea ce priveşte repartizarea resurselor. Având în vedere resursele actuale 
alocate plăţilor directe, unul dintre principalii beneficiari ai unei ipoteze de acest gen ar fi 
chiar România, cu o creştere de aproximativ 120 de euro/ha. 
 
În sfârşit, în ceea ce priveşte politicile de dezvoltare rurală şi organizarea lor ulterioară, se 
reportează distribuţia cheltuielilor între axele de intervenţie, aşa cum reiese din planul 
naţional de dezvoltare rurală.  
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Tab. 4: Organizarea şi distribuirea bugetului alocat dezvoltării rurale 
 
 

Axe de 
intervenţie 

Cheltuieli publice 
totale 

Cota fondurilor europene 
din totalul cheltuielilor 
publice 

Contribuţia europeană  

Axa 1 3 967 311 581  80,00 % 3 173 849 264
Axa 2 2 293 413 375  82,00 % 1 880 598 967
Axa 3 2 473 739 880  80,00 % 1 978 991 904
LEADER 235 074 871  80,00 % 188 059 896
Asistenţă 
tehnică 

376 119 793  80,00 % 300 895 834
Integrarea 
plăţilor 
directe 

625 136 100 80,00 % 500 108 880
Total 

 9 970 795 600  80,46 %  8 022 504 745
 

      Sursă: Comisia Europeană, DG Agricultură şi Dezvoltare Rurală (2010)  
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