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I. Rolul Secţiei de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală din 
cadrul ASAS 

    Principalele activităţi constau în: 
• ● orientarea cercetărilor din domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale către 

realizarea obiectivelor stabilite în Strategiile, Programele şi Proiectele care se 
elaborează în cadrul aplicării Politicii Agricole Comune în România; 

• ● coordonarea cercetărilor ştiinţifice de economie agrară privind implementarea 
Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), organizarea exploataţiilor agricole, 
fundamentarea economică a structurilor de producţie şi a tehnologiilor agricole, 
dezvoltarea filierelor agroalimentare, îmbunătăţirea structurii exportului cu 
produse agricole şi alimentare etc.; 

• ● elaborarea măsurilor şi formularea propunerilor vizând soluţiile de consolidare 
a exploataţiilor agricole şi a ruralului românesc pe baza rezultatelor oferite de 
cercetările de economie agrară şi evoluţiile din agricultura UE; 

• ● evaluarea realizărilor din sectorul agroalimentar şi spaţiul rural, în scopul 
perfecţionării managementului economic privind obţinerea de produse 
agroalimentare de calitate competitive pe piaţa internă şi internaţională, în cadrul 
întâlnirilor periodice ale Secţiei şi la solicitarea MADR; 

 
 



• participarea la elaborarea direcţiilor prioritare de CDI din 
domeniul economiei agrare şi a dezvoltării rurale, la 
fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare 
agricolă şi rurală, creşterea veniturilor agricultorilor şi 
creşterea nivelului de trai; 

• stabilirea măsurilor pentru consolidarea economică şi 
socială a gospodăriilor din zona montană şi zonele 
defavorizate; 

• organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional 
şi internaţional şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu 
institute de cercetări în domeniul economiei agrare şi 
dezvoltării rurale din ţară şi străinătate. 

• dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat a 
Academiei de Studii Economice, Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară – Facultatea de 
Management, Inginerie Economică în agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România. 



II. Principalele realizări în domeniul economiei 
agrare şi dezvoltării rurale 

 
• În prima perioadă 1929-1948,  
• cercetările s-au efectuat în cadrul secţiunii de Economie 

Rurală din cadrul Institutului de Cercetări Agronomice şi s-
au concretizat în studii privind: 

•  rentabilitatea în agricultură; preţurile agricole şi 
industriale; problema proprietăţii agricole şi costurile în 
agricultură; raţionalizarea muncii în agricultură; problema 
pulverizarea proprietăţii ţărăneşti; agricultura în economia 
naţională; metode de estimare a capitalului în agricultură 
etc.  

• Cercetările erau bazate pe anchete referitoare la: datoriile 
agricole; impozitarea în agricultură; valoarea pământului, 
raportul dintre preţurile agricole şi preţurile industriale; 
modul de organizare a gospodăriilor ţărăneşti. 



În prima perioadă 1929 - 1948 

 

Activitatea cea mai însemnată a secţiei de economie rurală a constat în studiul 
gospodăriilor ţărăneşti pe bază de bugete şi carnete de contabilitate, ţinute de săteni în 
toate regiunile ţării 

Rezultatele cercetărilor au fost valorificate de către membrii secţiei prin publicarea a 
numeroase articole şi studii în diferite publicaţii de profil, dintre care menţionăm: Viaţa 
Agricolă; Agricultura Nouă; Câmpul; Frământări Agrare; Lumea Nouă; Economia Naţională, 
precum şi numeroase articole publicate în ziarele: Agrarul; Adevărul; Argus; Aurora; 
Bărăganul; Cuvântul; Dimineaţa etc.  

• Menţionăm în acest context câteva exemple de lucrări semnificative: 

• N. Cornăţeanu: „Organizarea muncii în agricultură" în UCA, 1929, pag. 56; „Reforma 
agrară şi gospodăria ţărănească" în „Cartea Românească", 1930, pag. 227. 

• Horia N. Lupu: „Problemele gospodăririi ţărăneşti" în „Viaţa Agricolă", nr. 4, 1933; 
„Problema pulverizării proprietăţii ţărăneşti" în „Viaţa agricolă", tir. 12, 1934. 

• Gh. St. Ciulei: „Metoda de estimare a capitalurilor în agricultură" în „Viaţa agricolă", 
1935; „Rezultatele economice ale exploataţiilor agricole" în „Viaţa agricolă", 1936.  

• Ioan C. Vasiliu: „Avicultura în economia naţională" în „Natura", nr. 3, 1933; 
„Comercializarea cerealelor" în „Prezentul", 30 august 1935; „Rentabilitatea agriculturii 
noastre" în „Prezentul", 27 februarie 1935. 

• D. Ţinculescu: „Organizarea raţională a gospodăriilor agricole" în „Drum Nou", 1935; 
„Cheltuielile sătenilor de piaţă" în „Sociologia Românească" nr. 2-3, 1937 

 

 



În a doua perioadă 1949-1989 cercetările s-au efectuat în cadrul Institutului de 
Economie Agrară din subordinea ASAS şi s-au concretizat în următoarele studii: 

1.Utilizarea optimă a resurselor din agricultură, în care cercetările au aprofundat 
aspecte privind: zonarea producţiei agricole şi organizarea teritoriului agricol ca 
factori generativi ai profilării optime a fermelor vegetale, concentrarea şi 
specializarea, dimensionarea optimă a fermelor şi a unităţilor teritoriale (sole, tarlale, 
parcele, drumuri), amplasarea şi organizarea teritorială a acestora, metodologia de 
determinare a eficienţei economice în folosirea fondului funciar; evaluarea economică 
a terenurilor ca bază pentru determinarea pretabilităţii terenurilor pentru diferite 
folosinţe şi a favorabilităţii pentru diferite culturi şi pentru realizarea cadastrului 
calitativ;optimizarea planurilor de producţie în profil teritorial în raport cu zonarea 
producţiei agricole; zonalitatea producţiei agricole globale. 

2. Determinarea preţului de cost în cooperativele agricole de producţie, în care s-au 
cercetat: metodologia de calcul cu indicatorii specifici a preţului de cost în CAP; 
metoda de urmărire operativă a evoluţiei cheltuielilor directe în cursul anului în 
fermele vegetale şi animale; elaborarea formularisticii pentru evidenţa cheltuielilor de 
producţie şi calculul preţului de cost în producţia agricolă vegetală şi animală; evidenţa 
unitară şi operativă a costului de producţie etc. 



3.Optimizarea activităţii şi eficienţei economice în consiliile intercooperatiste, în care 
s-au cercetat: optimizarea structurii culturilor şi a efectivelor de animale în consiliile 
intercooperatiste; resursele de muncă şi productivitatea muncii în CAP, componente 
ale consiliilor intercooperatiste; perfecţionarea muncii în acord global prin aplicarea 
tarifelor diferenţiate; probleme privind eficienţa economică a investiţiilor în CAP şi 
urmărirea, prin evidenţă contabilă, a investiţiilor în CAP; utilizarea eficientă a 
fondurilor de acumulare în CAP; tendinţe în evoluţia şi activitatea economică a 
societăţilor economice intercooperatiste. 
 
4.Optimul economic la nivelul unităţilor de producţie, în care s-au fundamentat: 
utilizarea programului de rentabilitate în identificarea căilor de sporire a eficienţei 
economice în producţia agricolă vegetală şi animală; fundamentarea deciziilor în 
dotarea şi utilizarea raţională a parcului de tractoare în staţiunile pentru mecanizarea 
agriculturii şi în întreprinderile agricole de stat; folosirea eficientă a terenurilor în 
zonele amenajate pentru irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului; utilizarea 
algoritmului pentru programarea producţiei şi folosirea nomogramelor în conducerea 
fermelor şi complexelor industriale de creşterea animalelor; metode utilizate în analiza 
activităţii tehnico-economice şi financiare în unităţile agricole; metodologia de 
determinare a factorilor care influenţează activitatea producţiei în CAP şi IAS; 
optimizarea organizării muncii pe baza noilor soluţii constructive şi tehnologice în 
complexele industriale de creşterea animalelor; principii tehnico-organizatorice şi 
orientări în organizarea, planificarea şi conducerea activitatii  in IAS si CAP 



5. Eficienţa economică a proceselor tehnologice în producţia agricolă vegetală şi animală, 
în care s-au cercetat: metodologia de determinare a eficienţei economice a tehnologiilor în 
producţia vegetală şi animală; metodologia de determinare a consumurilor energetice în 
tehnologiile utilizate în producţia vegetală şi animală; metode de reactualizare a 
cheltuielilor tehnologice la culturile agricole în regim neirigat şi irigat, în mod diferenţiat 
pentru CAP şi IAS; aspecte ale eficienţei economice a tehnologiilor de culturi la principalele 
produse vegetale: grâu, porumb, soia, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof, plante 
furajere, legume, fructe etc., şi la principalele produse animaliere: lapte, came, ouă etc.; 
integrarea tehnologiilor avansate de exploatare a vacilor de lapte într-un cadru organizat 
adecvat; analiza inputurilor cu ajutorul finanţărilor de producţie şi cuantificarea aportului 
acestora la determinarea maximului de rezultate (efect) şi minimul de cheltuieli (efort) în 
producţia vegetală şi animală etc. 
 
6. Evaluarea efectelor economice ale cercetării ştiinţifice şi introducerii progresului tehnic 
în agricultură, în care s-au elaborat: sistemul de indicatori pentru evaluarea efectelor 
economice ale cercetării ştiinţifice şi introducerii progresului tehnic în producţia vegetală şi 
animală; comensurarea principalelor direcţii ale CS şi IPT în producţia agricolă cu ajutorul 
indicatorilor fizici şi valorici; elaborarea metodologiei de apreciere a valorii economice a 
soiurilor şi hibrizilor de plante agricole; elaborarea pe baza unor tehnologii performante 
stabilite de institutele tehnice de profil ale ASAS, de normative financiare, baremuri de 
cheltuieli pentru principalele produse agricole vegetale şi animale. 



În cea de a treia perioadă, 1990-2019, cercetările  au  fost efectuate  de: 

1.Secţiei de economie agrara 

2.Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală 

din cadrul ASAS  3.Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Montanologie, Cristian – Sibiu  

4.Centru de Economie Montană CE-MONT, al INCE/Academia Română,  

5. Societatea de Istorie și Retrologie Agrară din România,  care au elaborat 

studii şi cercetări în domeniile:  

  



  

Au elaborat studii şi cercetări în domeniile:  
 

1. Folosirii eficiente a resurselor funciare, pentru zona de campie si zona montana, 
în care s-au aprofundat: măsurile de natură să conducă la concentrarea terenului 
agricol şi la reducerea numărului de parcele; evaluarea economică a terenurilor 
agricole şi fundamentarea preţurilor redevenţei pe terenurile concesionate,a 
activităților economice-montane,  a nivelului arendei, pe zone de favorabilitate şi 
forme de exploataţie; a delimitarii pe zone de favorabilitate a structurilor de culturi 
optime şi fundamentarea unui sistem economico-financiar care să stimuleze utilizarea 
eficientă a resurselor funciare etc. 

2. Studii privind strategii de dezvoltare a agriculturii, structurilor agrare 
diversificarea formelor de proprietate şi de folosire a terenurilor în 
condiţiile economiei de piaţă, fundamentarea economiei agrare şi rurale ca ştiinţă 
şi a unor discipline ca managementul exploataţiilor agricole, marketingul, spaţiul rural 
– definire, organizare, dezvoltare, organizarea teritoriului, toate materializate în 
lucrări de referinţă publicate. 
 

 



3.Folosirea eficientă a resurselor umane, în care au fost cercetate aspecte priovind: piaţa forţei de 
muncă în agricultură, sugerând căi şi soluţii pentru întinerirea demografică a producătorilor agricoli; 
perfecţionarea cunoştinţelor necesare în utilizarea tehnologiilor performante în cultura plantelor şi 
creşterea animalelor, în utilizarea eficientă a factorilor de producţie, precum şi a unor cunoştinţe 
minime de economie, management şi marketing agricol; analiza utilizării extensive şi intensive a resursei 
umane în agricultură etc. 
4.Utilizarea eficientă a factorilor de producţie: dotarea optimă cu mijloace de producţie, în funcţie de 
cerinţele organizării şi managementului modern al producţiei agricole; soluţiile şi măsurile propuse în 
scopul eliminării decalajelor între preţurile produselor industriale destinate agriculturii şi preţurile 
produselor agricole; organizarea şi funcţionarea reţelelor locale de tip cooperatist pentru aprovizionarea 
producătorilor agricoli cu seminţe, îngrăşăminte chimice, insecto-fungicide, combustibil, furaje 
combinate, instalaţii de irigare, precum şi de valorificare şi comercializare a producţiei agricole.  
Membrii sectiei si institutelor au participat la elaborarea de acte normative care au stat la baza 
reglementării relaţiilor dintre agenţii economici, inclusiv relaţiile dintre debitori şi creditori, astfel încât 
România să se înscrie definitiv pe principiile economiei de piaţă. 
5.Realizarea producţiei agricole şi valorificării acesteia asupra căreia s-au elaborat studii cu 
fundamentare economică privind: dezvoltarea unei agriculturi de tip intensiv corelată cu cererea reală 
de produse agricole şi cu tendinţele pieţei interne şi externe; proiectarea cererii de produse agricole pe 
destinaţii inclusiv pentru export; informarea producătorilor agricoli cu privire la oferta de produse 
agricole pe diferite destinaţii, a preţului orientativ de valorificare, precum şi a formelor de 
subvenţionare; fundamentarea preţurilor produselor agricole şi corelarea acestora cu evoluţia preţurilor 
produselor industriale destinate agriculturii şi ajustarea periodică a raportului dintre nivelul acestora; 
studierea formelor de integrare a producţiei agricole cu prelucrarea, industrializarea şi comercializarea 
acesteia; identificarea unor structuri moderne de aprovizionare, distribuţie şi comercializare a 
produselor agricole; elaborarea de soluţii şi măsuri de extindere a produselor agricole realizate ecologic; 
efectul economic al produselor ecologice şi grade de profitabilitate ale fermelor care realizează produse 
ecologice; preţurile produselor ecologice şi protecţia mediului. 



6.Subvenţionarea producţiei agricole, în perioada 1990-2005, cercetările au condus la 
studii care au fundamentat: principiile ce urmează să stea la baza sprijinului acordat de stat 
producătorilor agricoli; direcţiile în care trebuie să se îndrepte subvenţionarea şi 
diferenţierea subvenţionării în funcţie de condiţiile naturale şi tradiţiile existente în fiecare 
zonă; formele de subvenţionare a exportului de produse agroalimentare şi de protejarea 
producţiei agricole autohtone faţă de importul unor produse concurenţiale. 

 

7.Organizarea şi managementul exploataţiilor agricole, în care s-au elaborat studii de 
optimizare a activităţii exploataţiilor agricole, urmărind în principal: performanţa 
economică a integrării agroalimentare; proiectarea de exploataţii de dimensiuni şi mărimi 
viabile economic, în funcţie de zona de favorabilitate, structura producţiei agricole, 
complexitatea activităţii şi posibilitatea de cuprindere managerială, capabile să asigure o 
înaltă productivitate şi eficienţă; proiectarea de sisteme informaţionale pentru conducerea 
procesului de producţie în exploataţiile agricole bazate pe tehnologia web; analize privind 
veniturile, cheltuielile şi deficitul bugetului societăţilor comerciale agricole, identificarea 
cauzelor care au condus la decapitalizarea acestora şi măsurile ce se impun pentru 
redresarea lor; proiectarea managementului economic şi financiar la nivel de fermă, în care 
s-au fundamentat etapele tehnologice şi economico-fmanciare pe care trebuie să le 
parcurgă fermierul pentru a putea realiza şi valorifica producţia în condiţii de rentabilitate; 
impactul procesului de tehnologizare şi de introducere a elementelor de progres tehnic 
asupra eficientizării produselor agricole şi rentabilizarea exploataţiilor agricole 



8.Organizarea, funcţionarea şi gestionarea pieţei produselor agricole în care 
s-au elaborat studii privind: evaluarea structurii organizaţionale actuale ale 
pieţei agricole: principiile de formare, monitorizare şi funcţionare a pieţei 
produselor agricole; proiectarea unei pieţe on-line pentru produsele agricole, 
având ca suport o soluţie e-commerce; proiectarea şi implementarea unui 
sistem informatic integrat de monitorizare on-line a preţurilor produselor 
agricole, sistem informatic similar cu cel care funcţionează în parteneriat cu 
DG-Agri de la Bruxelles pentru preţurile de pe piaţa produselor agricole.  
Institutul a propus şi a participat la elaborarea şi promovarea unor acte 
normative care au stat la baza înfiinţării Agenţiei Naţionale de Intervenţie pe 
Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare. 
9.Managementul calităţii pe filiera produselor agricole, în cadrul căreia s-au 
elaborat studii privind: metode şi procedee tehnice cu indicatorii specifici de 
determinare a fluxului calităţii pe filiera produselor agricole şi agroalimentare; 
caracteristicile de calitate a produselor agricole vegetale şi animale; metodele 
şi procedeele economice, cu indicatori specifici, de determinare a efectului 
economic al calităţii pe filiera produselor agricole; influenţa calităţii 
produselor agricole asupra principalilor indicatori tehnici şi economici în 
procesul de industrializare şi procesare. 
10.Evidențiem organizarea în urma cu 10 ani a seminarului public „Mircea 
Bulgaru” de economie agrară şi sociologie rurală, în parteneriat cu Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România şi Academia de Studii Economice, care 
dezbate lunar cele mai importante probleme ale dezvoltării agrare şi 
economice din România. 



11.Cercetări interdisciplinare cu ajutorul cărora s-au elaborat studii solicitate de 
Ministerul Agriculturii referitoare la: cuantificarea efectului economic al elementelor 
de progres tehnic, elaborate de institutele tehnice de profil şi influenţa acestuia 
asupra randamentelor, calităţii şi rentabilităţii produselor agricole; fundamentarea 
tehnică şi economică a tehnologiilor în producţia vegetală şi animală şi estimarea 
costurilor de producţie şi a preţurilor de valorificare a produselor agricole (1990-
2006), care au stat la baza negocierii preţurilor de valorificare între producătorii 
agricoli, procesatori şi comercianţi; fundamentarea consumurilor energetice la 
principalele produse agricole vegetale şi animale şi determinarea fluxului energetic în 
agricultură şi eficienţa energetică a sistemelor agricole în România; fundamentarea 
aspectelor teoretice şi metodologice, a metodelor cu indicatorii specifici de proiectare 
a activităţii privind dezvoltarea producţiei agricole în plan regional, având ca suport 
marja brută standard (MBS); elaborarea de studii de fezabilitate pentru societăţi 
comerciale din agricultură, în vederea restructurării şi privatizării, şi fundamentarea 
planurilor de afaceri pentru înfiinţarea de noi ferme de producţie vegetală şi animală 
şi a unor unităţi de prelucrare şi procesare a produselor agricole; analiza spaţiului rural 
românesc pe perioada 1998-2004 pe multiple planuri: agricultură, industrie 
alimentară; servicii pentru agricultură şi IMM-uri; educaţie şi agricultură, industrie 
alimentară; educaţie şi învăţământ; sănătate, cultură, infrastructură; agroturism etc. 
Studiul a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare a spaţiului rural românesc 
pentru perioada 2007-2013. 
 



III. Cercetători care s-au remarcat prin rezultate şi formare de 
şcoală de economie agrară în cele trei perioade. 

Cercetătorii cu experienţă îndelungată în domeniu (Cornăţeanu Nicolae, Horia N. Lupan, Gh. Şt. 
Ciulei, Toan C. Vasiliu. D. Tinculescu. Sabin Nica. Oprea Parpală,  V.V. Topor, Nicolae David, Traian Lazar, 
Mircea Bulgaru, D. Dumitru, Serghie Hartia, Florea Ciocoiu, Vasile Baghinschi, Braşoveanu Nicolae, Bold 
Ion, I.P. Otiman, Letitia Zahiu, Octavian Gheorghiu, Gavrilescu Dinu, Timariu Gheorghe, Ion Păduraru, 
Gh. N. Iosif, Toderoiu Filon, Teodorescu Dumitru, Kevorchian Cristian, Lacatusu Gheorghe, Dobre 
Aurelia, Catana Dan, Radu Rey, Draghici Manea, Iurchevici Lidia, Rozi Berevoianu, Chetroiu Rodica,Ursu 
Ana, Ilie Diana, Veverca Dan, Rusu Mariana, Cristina Vlad, Ancuta Marin, etc.)  

Un aport deosebit a fost adus de către Institutul de Economie al ASAS si Secția de Economie, care 
sub conducerea lui Sergiu Hartia, a reușit elaborarea lucrării de zonare a producției agricole,in anul 
1980,  prin care s-a realizat  amplasarea diferențiată a producției agricole si a forțelor de producție din 
agricultura pe zone de producție agricola definite prin caracteristici omogene economice si naturale.  

Toate aceste personalităţi au elaborat metodologii de cercetare cu indicatori specifici, modele şi 
metode de calcule economico-matematice privind optimizarea proceselor tehnico-economice în 
agricultură, sisteme informatice moderne bazate pe tehnologia web şi chestionare socio-economice 
specifice pentru cercetarea spaţiului rural, precum şi numeroase lucrări de referinţă în domeniile 
economiei şi ştiinţei agrare în general şi a economiei agriculturii şi spaţiului rural în special.  

Amintim de asemenea economiști care s-au afirmat în domeniul elaborării de metodologii dar care 
au militat în același timp şi pentru dezvoltarea învăţământului economic în ţara noastră, astfel: Oprea 
Parpală, Galca Florin, Ioniţă Mariana, Magazin Petre, Vidu Bidilean, Nica Sabin, P I Otiman,  Alecu Ioan 
Nicolae,  Chiran Aurel, Merce Emilian, Victor Manole, Radu Voicu, Gheorghe N. Iosif, Iosif Pop, Filon 
Teodoroiu, Constantin Ciutacu, Istudor Nicolae, Nicolae Belli, Popescu Gabriel, Dona Ion, Popescu 
Agatha, Lup Aurel, Drăghici N. Manea, Marian Constantin, Dinu Toma Adrian,Valentin Bohateret,  etc.  

 



IV. Concluzii 
 

1.Cercetările efectuate în domeniile agriculturii, producţiei alimentare şi dezvoltării 
rurale au abordat probleme de bază ale agriculturii şi ruralului românesc şi au oferit 
soluţii pentru redresarea agriculturii şi dezvoltarii rurale 
2.Cercetările efectuate în domeniul economiei agriculturii au avut un caracter de 
sinteză şi de finalizare a rezultatelor prin soluţii şi decizii, desprinse din activitatea 
ştiinţifică  din agricultură şi industria alimentară, a efectuarii de cercetări 
interdisciplinare între disciplinele economice şi cele tehnice de profil. In acest fel noile 
elemente de progres tehnic au fost cuantificate şi din punctul de vedere al eficienţei 
economice.  
3.Cercetările realizate în domeniile economiei agriculturii şi al dezvoltării rurale au 
dus, în cazul exploataţiilor agricole, la creşterea randamentelor de producţie, precum 
şi a veniturilor producătorilor prin: realizarea unui sistem asociativ în privinţa cultivării 
terenului agricol; utilizarea raţionala a resurselor funciare si alocarea optimă a 
factorilor de producţie; dotarea tehnică adecvată a implementării tehnologiilor 
performante în producţia agricolă vegetală şi animală; evaluarea impactului politicilor 
agricole asupra veniturilor exploataţiilor agricole şi acumulării de capital; 
perfecţionarea mecanismelor economice, organizatorice şi financiare de transformare 
a exploataţiilor agricole de subzistenţă în exploataţii agricole care realizează producţie 
marfă destinată pieţei; dezvoltarea unor activităţi economice alternative în spaţiul 
rural, care să impiedice migrarea spre oras sau spre ale destinatii şi asigurarea unor 
venituri decente populaţia din mediul rural. 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.Cercetătorii din cadrul institutelor  au acumulat o bogată experienţă în efectuarea 
de studii în domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale de natură să conducă la: 
întărirea economică şi organizatorică a exploataţiilor agricole; evaluarea economică 
a resurselor funciare, a factorilor de producţie şi a forţei de muncă în agricultură; 
restructurarea producţiei agroalimentare; organizarea şi managementul exploataţiilor 
agricole prin înfiinţarea de ferme de mărimi şi dimensiuni optime, pe criterii de 
performanţă economică şi crearea unei structuri agrare moderne; fundamentarea 
economică a elementelor de progres tehnic în agricultură;  
5.Cercetările efectuate în prezent în cadrul institutelor au ca principale preocupări 
elaborarea de studii privind: 
- impactul aderării României la structurile Uniunii Europene asupra producţiei 
agricole şi a consumului;  
- impactul mecanismelor Politicii Agricole Comune asupra sectorului agroalimentar 
românesc;  
- organizarea, funcţionarea şi gestionarea pieţei principalelor produse agricole; 
identificarea de soluţii privind creşterea competitivităţii pe filiera produselor 
agroalimentare; managementul calităţii pe filiera produselor agroalimentare; 
managementul resurselor financiare, materiale şi umane, pe tipuri de exploataţii 
agricole, corespunzător cerinţelor agriculturii durabile; organizarea anuală a unui 
simpozion internaţional în colaborare cu USAMV din București si alte instituții 
economice din tara si strainătate  privind impactul integrării României în Uniunea 
Europeană asupra dezvoltării agriculturii. 



DISEMINARE 
Rezultatele cercetărilor în domeniile agriculturii şi dezvoltării 

rurale în cea mai mare parte au fost valorificate de către 
principalii beneficiari, respectiv: Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale; Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă; 
agenţi economici din agricultură şi industrie alimentară, 
procesatori şi comercianţi pe produse agricole; Uniunea 
Naţională a Producătorilor Agricoli, Asociaţia Fermierilor din 
România; Patronatele şi organizaţiile profesionale pe filiera 
produselor agricole, cercetatori si cadre didactice, etc. 



V. Perspective 

1. Elaborarea de soluţii şi măsuri care să conducă la implementarea 
rezultatelor cercetării în vederea consolidării exploataţiilor agricole şi a 
ruralului românesc 

2. Dezvoltarea unei reţele, împreună cu institute de profil din cadrul 
ASAS, pentru a promova diseminarea informaţiilor sub forma: transferului 
de cunoştinţe către fermier prin broşuri şi reviste; asigurării de consultanţă 
grupurilor de agricultori; organizării de dezbateri pe diferite teme; 
organizării de cursuri de specialitate în scopul câştigării de noi competenţe; 
dezbateri, mese rotunde, training-uri şi workshop-uri cu beneficiarii 
cercetărilor 

3. Realizarea unor studii cu caracter permanent, privind: analize 
diagnostic şi proiectarea unor scenarii de dezvoltare în domeniile 
agriculturii şi mediului din ruralul românesc 

4. Abordarea unor posibile nişe de colaborare şi integrare în 
perspectivă în domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale la nivel 
internaţional 

 



În încheierea referatului nostru evidenţiem contribuţia membrilor 
Secţiei la dezvoltarea şi fundamentarea Ştiinţei de Economie Agrară 
şi Dezvoltare Rurală  precum şi consolidarea unor discipline 
componente precum:  

Managementul, Economia funciară, Organizarea teritoriului, care 
s-au concretizat, în timpul celor 50 de ani aniversari ai ASAS, în 
peste 800 de referate şi comunicări ştiinţifice şi peste 100 de cărţi de 
specialitate.  
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Analiza comparativă a balanței comerciale de produse agricole pe 
hectarul de teren agricol, pe anii 2006- 2016  ii unele țări europene  

 
 
 
 
 

Zona, țara 

2006 2010 2016 Media Stdev 
Coef 

variație 
Semf 

€/ha €/ha €/ha €/ha €/ha % 

UE (28 

tari) 
-48 -23 33 -13 42 -324 mare 

Bulgaria 19 56 129 68 56 83 mare 

Germania -426 -322 -501 -416 90 -22 mare 

Spania 22 115 367 168 178 106 mare 

Franța 318 273 233 275 42 15 mare 

Ungaria 126 235 329 230 102 44 mare 

Polonia 144 183 482 270 185 69 mare 

România -103 -60 -89 -84 22 -26 mare 



 
  
 

                                                
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Structura exploataţiilor agricole  după număr şi suprafața agricolă, pe clase de marime 

Clasa de 
dimensiune 

RGA 2002 RGA 2010 AS 2016 

nr % ha % nr % ha % nr % ha % 

pana la 10 ha 98,34 42,55 97,46 34,68 96,84 34,02 

10 la 100 ha 1,42 7,61 2,16 11,97 2,77 13,09 

peste 100  ha 0,23 48,13 0,37 51,5 0,38 47,78 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Recensamantul General Agricol 

Acheta Structurala 

Chiar daca in Romania nu exista informații statistice oficiale, de considera ca suprafețele 
deținute de investitori streini din UE, sunt  in proporție de 10% din suprafața agricola a tarii şi 
de 20-30% de către investitori din afara UE. Aceasta ar însemnă ca 30-40% din suprafața 
Agricola a tarii sa fie controlata de firme streine care au ca obiectiv  obținerea de producții 
ridicate cu nivel ridicat de mecanizare. 

Comparativ cu celelalte tari, foste socialiste, controlul de către investitorii streini a suprafețelor 
agricole este de 1% in Polonia, 2,1% in Republica Ceha, 0,5% in Lituania,  2% in Letonia, in 
Ungaria se consideră ca dețineau 1 milion ha (aproximativ 15%) şi in Bulgaria se considera ca 
suprafața deținută de streini este  mare.(Sylvia Kay şi col, 2015) 

Sylvia Kay, Jonathan Peuch, Jennifer Franc, 2015, Amploarea fenomenului de acaparare a 
terenurilor agricole în UE; Direcția Generală Politici Interne, IP/B/AGRI/IC/2014-069 



                                                
 

 

 

 

Evoluția procentului de ferme din total ferme, care consumă 50% 
din producția finală, pe perioada 2005-2016, în unele țări europene  
 
 
 

Zona, 

țara 

2005 2007 2010 2013 2016 Min Max Media 
Ritm 

anual 

% % % % % % % % % 

Germania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spania 0,4 0,3 0,4 0,4 3,5 0,3 3,5 1,0 76,1 

Franța … … 3,9 2,4 1,5 1,5 3,9 2,6 -37,8 

Ungaria 83,5 83,4 78,7 64,4 59,8 59,8 83,5 74,0 -8,0 

Polonia 41,0 38,0 33,9 37,7 18,4 18,4 41,0 33,8 -15,0 

România 80,9 80,7 93,0 87,6 86,4 80,7 93,0 85,7 1,6 
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