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MODIFICĂRI ALE VOLUMULUI FORȚEI DE MUNCĂ ÎN
AGRICULTURA ROMÂNIEI DUPĂ O DECADĂ CA STAT
MEMBRU AL UE
Articolul prezent observă modificările și ajustările forței de muncă agricolă în
Romania și încearcă să interpreteze aceste mișcări funcție de factorii de influență cei mai
probabili, incluzând efecte combinate. Modificările structurale inițiate și realizate de-a lungul
perioadei de pre-aderare la UE au fost continuate pe parcursul perioadei de integrare și
complementate de impact normal, de genul migrării și emigrării forței de muncă spre alte state
europene dar și de factori cu influență neașteptată, așa cum a fost criza financiară. Forța de
muncă temporară în agricultură și forța de muncă familială neremunerată, extrem de volatile
sunt subliniate pentru schimbările de-a lungul întregii decade ca important rezervor pentru alte
sectoare, migrație și emigrație, dar și pentru stabilitate și reziliență pentru fermele mici și
gospodăriile agricole. După zece ani de PAC și două PNDR-uri România este încă în frunte în
termeni de cea mai mică rată a forței de muncă permanentă în agricultură.
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CHANGES OF LABOUR VOLUME IN ROMANIAN AGRICULTURE
AFTER A DECADE OF EU MEMBERSHIP
The current paper reveals the changes and the adjustments in agricultural labour in
Romania and attempts to interpret these movements according to the most likely influence
factors, including combined effects. The structural adjustments initiated and performed in the
pre-accession period were continued throughout the integration period and complemented by
normal impact, such as labour migration to other European countries, as well as by factors
with unexpected influence, like the financial crisis. The extreme volatile temporary labour in
agriculture and the non-remunerated family work are underlined for changes along the entire
decade as important reservoir for other sectors, migration, immigration, as well as for the
stability and resilience of the small farms and agricultural households. After ten years of CAP
and two NRDPs, Romania is still the forerunner in terms of the lowest share of permanent
labour in agriculture.
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