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TIPOLOGIA EXPLOATAȚIILOR DIN ROMÂNIA LA NIVEL REGIONAL 
 

Lucrarea prezintă o imagine simplificată a structurii exploatațiilor agricole din România, pe total 

și pe regiuni de dezvoltare, pornind de la datele anchetei structurale în agricultură din 2016, din care au 

fost eliminate exploatațiile de subzistență (cele care au o producție standard mai mica de 2000 euro). 

Astfel, din noul tablou al agriculturii românești dispar două treimi din exploatațiile înregistrate, dar numai 

15% din suprafața agricolă utilizată. Numărul acestor exploatații și suprafețele lor cumulate nu sunt 

distribuite uniform între regiuni. In ce privește mărimea fizică a exploatației au fost propuse trei clase de 

dimensiune (sub 5 ha, 5-10 ha și peste 100 ha), pentru a surprinde o imagine a structurii polarizate a 

fermelor, la nivel național și regional. La aceste caracteristici ale exploatațiilor se adaugă și structura 

plăților directe primite în anul 2016, la nivel regional, pentru a surprinde specificul agriculturii 

comerciale, acel sector al agriculturii care este influențat de deciziile de politică agricolă, pregătind astfel 

un instrument de simulare a efectelor posibilelor opțiuni naționale din cadrul Politicii Agricole Comune. 
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FARM TYPOLOGY IN ROMANIA AT REGIONAL LEVEL 
 

The paper presents a simplified picture of the farm structure in Romania, per total and by 

development regions, starting from the Farm Structure Survey data of 2016, from which the subsistence 

farms (those with a standard output smaller than 2000 euro) have been removed. Thus, from the new 

picture of Romanian agriculture, two-thirds of the registered holdings, but only 15% of the utilized 

agricultural area have disappeared. The number of these farms and their cumulated areas are not evenly 

distributed across regions. In terms of physical farm size, three size classes have been proposed (under 5 

ha, 5-10 ha and over 100 ha), in order to capture the polarized structure of farms at national and regional 

level. These characteristics of farms add to the structure of direct payments received in the year 2016, by 

regions, to reveal the specificity of commercial agriculture, as that sector of agriculture that is influenced 

by the agricultural policy decisions, thus preparing a simulation instrument for the effects of possible 

national options within the Common Agricultural Policy. 
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