
Contribuţia agriculturii, silviculturii şi pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii 
de 6% din PIB, iar în statele membre ale UE se situează la aproximativ 1,7% din PIB-urile naţionale.

Produsul Intern Brut 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agricultură, 
silvicultură, pescuit 
şi piscicultură

23,99 
mld. RON

34,12 
mld. RON

32,29 
mld. RON

29,87 
mld. RON

36,34 
mld. RON

28,63 
mld. RON

35,19 
mld. RON

PIB (total) 416 mld. 
RON

514 mld. 
RON

501 mld. 
RON

523 mld. 
RON

557 mld. 
RON

586 mld. 
RON

628 mld. 
RON

% din PIB 5,8 6,6 6,4 5,7 6,5 4,9 5,6

Conform Comisiei Naţionale de Prognoză „Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 
2014 – 2017”, mai 2014, contribuţia agriculturii, silviculturii şi pescuitului în PIB 2014 va fi de 5,2%. 

Finanţarea europeană în agricultură
Finanţarea proiectelor europene în domeniul agriculturii este, conform statisticilor existente, una net superioară 
finanţării generale a proiectelor europene în România. 
În anul 2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atras circa 2,5 miliarde de euro, iar în anul 2013 a atras 
2,7 miliarde de euro. Pentru anul în curs, Ministerul estimează că vor fi atrase circa 2,9 miliarde de euro pentru 
proiecte cu finanţare europeană. 

Fondul funciar
Din cele 23,8 milioane ha cât însumează teritoriul României, suprafaţa agricolă utilizată în exploataţiile agricole 
este de circa 13,3 mil. ha (55,9 %), din care circa 8,3 mil. ha reprezintă teren arabil. 

După modul de folosinţă, terenul arabil ocupă cca. 62,5% din suprafaţa agricolă. Cerealele şi plantele oleaginoase 
ocupă circa 80 % din suprafaţa arabilă. 
Raportul dintre suprafaţa arabilă a ţării şi numărul de locuitori denotă faptul că fiecărui locuitor din România îi 
revin circa 0,41 ha teren arabil, valoare superioară multor ţări din Uniunea Europeană şi aproape dublă faţă de 
media UE 27, care este de 0,212 ha/locuitor.

Statistică - AGRICULTURĂ



Producţia vegetală - anul 2013 comparativ cu anul 2012
Producţia de cereale pentru boabe a crescut cu 63,9% faţă de anul precedent, datorită creşterii 
randamentelor la hectar,astfel: porumb boabe (de 2 ori), orz şi orzoaică (+39,8%), grâu (+31,2%), ovăz 
(+16,6%). La plante uleioase producţia a crescut cu 79,3%, datorită atât
creşterii suprafaţei cultivate (+13,6%), cât şi a randamentelor. Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la: 
rapiţă (de 4,3 ori) în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate (de 2,7 ori), floarea soarelui (+52,7%) 
şi soia (+45,2%). Suprafaţa cultivată cu soia a scăzut cu 13,8%.
La sfecla de zahăr producţia a crescut cu 37,6%, în principal datorită creşterii randamentului
la hectar cu 32,7% dar şi a suprafeţei cultivate cu 3,7%.La cartofi, producţia a crescut cu 31,8%, datorită 
creşterii randamentului la hectar (+42,0%) deşi suprafaţa cultivată a scăzut (-7,1%), faţă de anul precedent.

Sectorul legume-fructe
La legume, producţia a fost mai mare cu 13,6% în 2013 faţă de anul precedent, datorită creşterii 
producţiilor medii la hectar deşi suprafeţele cultivate au avut o uşoară scădere. Producţiile au fost mai 
mari la: ceapă (+10,1%), tomate (+9,1%), pepeni verzi şi galbeni (+9,0%), ardei (+8,7%), varză (+3,7%).
Producţia de fructe raportată pentru anul 2013 a fost de circa 1,3 milioane de tone, în creştere cu 15,24% 
faţă de anul precedent. Cele mai mari niveluri ale producţiei au fost înregistrate pentru mere (600.000 
tone, în creştere cu 29,61%), prune (520.000 tone, în creştere cu 23,51%) şi cireşe şi vişine (87.000 tone, 
în creştere cu 24,2%). Au fost înregistrate scăderi în ceea ce priveşte producţia de caise şi zarzăre (18.200 
tone, în scădere cu 37,4%) şi nuci (30.000 tone, în scădere cu 1,96%). 

Sectorul viticulturii
România ocupă, la nivelul Uniunii Europene, locul 5 la suprafaţă viticolă şi locul 6 la producţia de struguri 
şi vin. Suprafaţa cultivată cu viţă de vie ocupă circa 1,4% din întreaga suprafaţă agricolă a ţării. 
În ceea ce priveşte producţia de vin, au fost produse 3,31 milioane de hectolitri în anul 2013, iar în 2014 
se aşteaptă o producţie de circa 5,11 milioane de hectolitri de vin. 

Sectorul zootehnic
România dispunea, în anul 2013, de un efectiv de 79,4 milioane de păsări (în scădere cu 0,75% faţă de 
2012), 2,02 milioane bovine (în creştere cu 0,64%), 5,18 mil. porcine (în scădere cu 1,03%), 10,44 mil. 
ovine şi caprine (în creştere cu 3,46%) şi 1,39 mil. familii de albine (îm creştere cu 10,92%). 
Producţia totală de carne s-a situat, în anul 2013, la circa 1,47 milioane de tone, în creştere cu circa 
10,5% faţă de anul precedent (1,33 mil. tone). Producţia de carne de porc s-a situat la circa 582.000 
tone, urmată de carnea de pasăre (485.000 tone), carnea de provenienţă bovină (233.000 tone) şi de 
provenienţă ovină şi caprină (171.000 tone). 
Producţia de lână a crescut în 2013, atingând nivelul de 24.580 tone (în creştere cu 24,7% faţă de anul 
2012), iar producţia de miere a ajuns la 28.930 tone, în creştere cu 25,45%. Producţia de ouă, în schimb, 
a scăzut cu 7,17% în 2013 faţă de 2012, înregistrând valoarea de 5,93 miliarde de ouă. 



Producţia de lapte
În primele opt luni ale anului 2014, cantitatea de lapte de vacă colectat de unităţile procesatoare a 
crescut cu 91.251 tone (+15,2%) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Creşteri ale producţiei au fost 
înregistrate la lapte de consum cu 24.449 tone (+17,4%), smântână de consum cu 4.263 tone (+12,6%), 
brânzeturi inclusiv brânză obţinută exclusiv din lapte de vacă (85,0% din producţia totală de brânzeturi) 
cu 4.756 tone (+9,8%), unt cu 575 tone (+9,3%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut şi altele) cu 4.441 tone 
(+3,9%). Pe de altă parte, cantitatea de lapte brut importat a scăzut de la 62.676 tone în ianuarie - august 
2013, la 53.161 tone în perioada menţionată (-15,2%). 

Comerţul internaţional cu produse agricole
Comerţul cu produse agricole a cunoscut o tendinţă ascendentă în perioada 2007-2013, anul 2013 fiind 
primul an în care România a avut o balanţă comercială pozitivă în acest sector, de 331 milioane de euro). 
Defacalcat, exporturile de produse vegetale (exclusiv cereale) au depăşit importurile cu 1,53 mld. EUR, iar 
exporturile cu cereale au depăşit importurile cu 1,65 mld. EUR. Cel mai mare deficit comercial înregistrat 
în 2013 a fost la produsele alimentare, băuturi şi tutun, unde diferenţa dintre exporturi şi importuri a 
fost de -863 mil. EUR. 

Companii înregistrate în agricultură, conform CAEN
Conform CAEN-ului, există în România circa 102.000 companii înregistrate la Registrul Comerţului, care 
prestează activităţi agricole. Cele mai multe întreprinderi sunt înregistrate în judeţele Alba (circa 6.000), 
Bistriţa-Năsăud (circa 5.500) şi judeţul Dolj (circa 4.200). cele mai puţine companii (în afară de Bucureşti-
Ilfov) sunt înregistrate în judeţele Covansna (750), Giurgiu, Călăraşi, Prahova, Sibiu (câte 1.200 de firme), 
Brăila (1.300), Ialomiţa şi Neamţ (1.400). 
Din rândul firmelor care şi-au depus bilanţul, cele mai multe sunt în sectorul cultivării plantelor 
nepermanente (cod CAEN 011), circa 7.400 de firme la nivel naţional, dintr-un total de peste 14.000 de 
firme care şi-au depus bilanţul în 2013. Acestora li se adaugă circa 18.000 de firme din sectorul cultivării 
plantelor nepermanente care nu şi-au depus bilanţul, ceea ce clasează acest sector de activitate al doilea 
după numărul de firme înregistrate în agricultură.
Cele mai multe întreprinderi deschide de oamenii de afaceri români sunt în sectorul creşterii animalelor, 
cu peste 43.000 de companii deschise în acest domeniu, dintre care sub 3.000 şi-au depus bilanţul pentru 
anul 2013. 


