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1. Consideraţii generale 
 
Potenţialul agricol al României reprezintă o premisă solidă 

pentru realizarea unei agriculturi competitive şi performante, care să 
răspundă cererii diverse şi crescânde a consumatorilor Europei şi a 
pieţelor mondiale. 

Între produsele de origine animală, carnea şi laptele reprezintă 
surse alimentare majore, care datorită conţinutului echilibrat în 
substanţe nutritive, sunt apreciate de consumatori şi care participă în 
cantităţi din ce în ce mai mari în asigurarea hranei populaţiei, pe plan 
mondial. 

Creşterea bovinelor în general şi ale taurinelor în special, a 
cunoscut şi cunoaşte în continuare o deosebită dezvoltare şi extindere, 
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datorită calităţii, cantităţii şi economicităţii producţiilor obţinute, ce ocupă 
un loc important în balanţa produselor animale a oricărei ţări. Toate 
aceste aspecte, au făcut ca în ultimul timp, aceste producţii şi 
procesarea lor să fie una dintre cele mai importante sectoare ale 
agriculturii moderne atât la nivel mondial cât şi naţional. 
Cu privire la evoluţia efectivelor de bovine şi a producţiei de lapte, ţara 
noastră a pierdut aproximativ  22 % din efectivul pe care îl avea în 2007 
şi respectiv 22,4 % din producţia totală de lapte. Astfel, potrivit datelor 
MADR, în 2007, în România erau aproximativ 2,8 milioane de bovine, 
iar producţia totală de lapte de 54875 mii hl, în timp ce 6 ani mai târziu, 
în 2013, numărul acestora a scăzut la circa 2,1 milioane de capete, iar 
producţia totală de lapte la 42600 mii hl (tabelul 1 - Dinamica efectivelor 
şi a producţiei de lapte şi carne la bovine). Drept consecinţă a acestei 
evoluţii a efectivelor, în acelaşi interval de timp, s-a constatat şi o 
scădere de aproximativ 100 mii tone a producţiei totale de carne de vită 
în viu. 

Tabelul 1 

SPECIFICARE UM 2007 2010 2012 2013 

Efectiv total de 
bovine 

mii cap. 2819 1985 2164 2197 

Efectiv matcă mii cap. 1732 1282 1352 1369 

Producţia totala 
de lapte 

mii hl 54875 42824 42036 42600 

Producţia totala 
de carne de vită 

în viu 
mii tone 333 205 198,5 232,6 

     Sursa: MADR, 2015, http://www.madr.ro/cresterea-animalelor/bovine.html 

 
2. Implementarea Politicii Agricole Comune în România 
 

Pe plan naţional, implementarea PAC se face prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), care îşi propune să sprijine într-
un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a 
zonelor rurale. 

Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 se 
axează pe trei obiective strategice pe termen lung, care se aliniază 
Strategiei Europa 2020 şi obiectivelor Politicii Agricole Comune (PAC). 
 Astfel, aceasta îşi propune: 

 

 să stimuleze competitivitatea agriculturii; 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
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 să garanteze o gestionare durabilă a resurselor naturale şi 
combaterea schimbărilor climatice; 

 să favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor 
şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri 
de muncă [4]. 

Strategia PNDR pentru perioada 2014-2020 urmăreşte 
continuarea progreselor înregistrate de la aderarea Românei la UE în 
2007 susţinute prin PNDR 2007-2013, în scopul consolidării dezvoltării 
pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi de dezvoltare rurală [5]. 

  
3. Creşterea competitivităţii sectorului agricol 

 
Ținând cont de condiţiile naturale foarte bune pentru creşterea 

taurinelor şi de noile oportunităţi pentru comercializarea produselor pe 
piaţa internă şi externă, se impune revigorarea acestui sector de 
producţie, prin stoparea fenomenului de reducere a efectivelor, care să 
conducă la revitalizarea zonelor rurale. 

Pentru a face faţă concurenţei în ceea ce priveşte acest sector 
se impune, deci, ridicarea rapidă a calităţii animalelor noastre cu 
adoptarea celor mai eficiente tehnologii de creştere, în condiţii de 
bunăstare animală, ceea ce implică însă investiţii serioase la toate 
capitolele. Acest deziderat este posibil de realizat de către fermierii 
români, prin implementarea diverselor proiecte cu finanţare europeană, 
ce vor conduce la o dezvoltare durabilă şi permanentă, mai ales sub 
aspect calitativ şi economic, orientată spre piaţa internă şi spre cea 
europeană. 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol se poate realiza prin 
susţinerea tinerilor fermieri, a modernizării fermelor existente şi 
stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri ce 
activează în zona industriei agro-alimentare. Tocmai de aceea 2015, 
poate reprezenta un nou început şi o oportunitate bună de lansare a 
micilor afaceri zootehnice, prin accesarea de fonduri europene 
nerambursabile. 

În România există un număr mare de ferme mici, de 
subzistenţă şi semi-subzistenţă, care utilizează o parte semnificativă a 
suprafeţei agricole. La momentul de faţă, unele exploataţii datorită 
dimensiunii economice sunt vulnerabile, multe dintre acestea au 
perspective limitate de a-şi îmbunătăţi performanţa economică şi de a 
se îndepărta către piaţă [1].  

Dezvoltarea şi modernizarea fermelor de semisubzistenţă şi 
încurajarea tinerilor de a prelua fermele părinţilor, pentru a le moderniza 
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şi a creşte productivitatea acestora sunt unele din prioritățile submăsurii 
6.1. ”Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri”. Abordarea acestei nevoi 
specifice României va asigura noi oportunităţi pentru facilitatea 
restructurării fermelor, integrarea fermelor mici pe piaţă, creşterea 
producţiei. Aceste investiţii vor crea premisele ulterioare îmbunătăţirii 
performanţelor economice prin modernizarea fermei prin investiţii în 
active fizice.  

În acelaşi timp, se încearcă dezvoltarea continuă a tehnologiilor 
de exploatare a vacilor pentru a ridica productivitatea, creşterea calităţii 
produselor obţinute, siguranţa alimentară şi nu în ultimul rând la 
încurajarea producerii şi comercializării soiurilor şi specialităţilor 
tradiţionale locale. Se încercă de asemenea şi educarea fermierilor 
pentru a înţelege factorii de risc dintr-o economie dinamică modernă, 
pentru a putea anticipa şi a se adapta mai uşor la provocările cu care 
se confruntă. Evoluţia în sectorul agro-alimentar din România necesită 
un nivel ridicat de instruire tehnică, economică şi de management al 
afacerii la nivel de fermă, pentru a îndeplini cu succes standardele UE 
(siguranţă alimentară, sănătatea animalelor, norme de mediu etc.) şi de 
a face faţă unui mediu concurenţial. Îmbunătăţirea nivelului de 
cunoştinţe şi aptitudini a fermierilor va contribui la restructurarea 
fermelor, orientarea către piaţă a fermelor mici, adoptarea de tehnologii 
inovative şi bune practici, în special de către fermierii tineri şi crearea 
de lanţuri scurte de aprovizionare. De asemenea, va fi încurajat 
managementul sustenabil al resurselor naturale şi adaptarea la 
schimbările climatice [5].  

Pentru că majoritatea fermelor la nivel naţional sunt relativ mici, 
acestea întâmpină dificultăţi majore în a se menţine pe piaţă şi a 
supravieţui ca afacere, motiv pentru care, prin submăsura 4.1. ”Investiţii 
în exploataţii agricole” se încurajează asocierea fermierilor, 
specializarea tipului de producţie, ajutându-i astfel să facă faţă la 
variaţiile pieţei. Totodată, fermele vor fi încurajate să utilizeze tehnologii 
care să contribuie la un bun management al solului şi al apei şi vor fi 
mai adaptate la efectele schimbărilor climatice. De asemenea, va exista 
o orientare mai bună către sisteme de irigaţii performante care să 
contribuie la eficienţa utilizării apei, dotări şi echipamente care să 
conducă la scăderea consumului de energie şi echipamente de 
producere şi utilizare a energiei regenerabile (de exemplu din biomasă) 
în cadrul fermelor. Prin abordarea acestor nevoi, fermele îşi vor 
îmbunătăţi baza materială de producţie şi recoltare, vor adapta 
metodele de management agricol, vor creşte eficienţa costurilor, îşi vor 
diversifica veniturile, vor îmbunătăţi productivitatea muncii şi 
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standardele – inclusiv cele de protecţia mediului, igiena şi bunăstarea 
animalelor. 

De asemenea, crescătorii de vaci şi bivoliţe de lapte, precum şi 
cei care deţin ferme de creştere a taurinelor de carne, din zone 
defavorizate, vor beneficia de ajutoare specifice comunitare şi de stat, 
ce reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de 
Garantare Agricolă, a cărui cuantum se calculează de către Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fără a depăşi 250 de euro/cap 
pentru vacile de lapte, 187,5 euro/cap, pentru bivoliţe, şi 300 de 
euro/cap, pentru taurine de carne (tabelul 2 - Ajutoare specifice 
acordate fermierilor). 

 
Tabelul 2 

Schema 
Sursa  

de finanţare 
Cuantum maxim  

pe UM 

Ajutor specific  
vacă de lapte 

FEGA 250 euro/cap 

Ajutor specific  
bivoliţă de lapte 

FEGA 187,5 euro/cap 

Ajutor specific în  
sectorul cărnii de vită 

FEGA 300 euro/cap 

Ajutor specific  
agricultură ecologică 

FEGA 
De la 500-3500 

lei/expl. 
Sursa: A.P.I.A. 

 
4. Concluzii 

 
■ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe plan naţional, 

urmăreşte implementarea Politicii Agricole Comune, care ar fi putut 
avea un real succes. Din analizele statistice ale anului 2013, fondurile 
puse la dispoziţia României au avut un procent mic de absorbție, 
deoarece s-au întâmpinat obstacole precum o documentaţie 
voluminoasă, supradimensionată, nejustificată, care nu a fost formulată 
pe înţelesul majorităţii populaţiei, cu multă birocrație administrativă şi 
lipsa de competenţă a unor funcţionari publici.  

 
■ Astfel, putem observa că un procent de 51 % din fondurile 

absorbite l-a ocupat fermele care deţineau o suprafață agricolă de 
peste 100 ha, care din totalul fermelor, reprezintă doar 0,2 %, cu alte 
cuvinte, majoritatea fondurilor au fost absorbite de ferme care deja 
aveau o stabilitate pe piaţa agricolă, în detrimentul celor mici şi mijlocii 
şi doar 49 % din fondurile alocate au ajuns către fermele mici şi mijlocii, 
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acestea reprezentând majoritatea de 99,8 % din totalul fermelor 
existente în România.  

■ Cu toate acestea, pentru România, PNDR 2007-2013 a 
reprezentat principalul pilon de producere a schimbării sociale şi de 
dezvoltare economică a mediului rural. Următoarea programare, PNDR 
2014-2020, trebuie să continue această dezvoltare economică, pe baza 
consolidării punctelor tari, dar şi a valorificării lecţiilor învăţate şi a 
progreselor realizate prin PNDR 2007-2013.  
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