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INTRODUCERE

Agricultura este singura ramură economică de care depinde direct
existenţa omului. Pentru om, agricultura este, în foarte multe cazuri, singura
sursă de hrană, de produse farmaceutice, de fibre textile şi de alte materiale
pentru confecţii, de combustibil, de materiale de construcţie, de câştiguri
financiare, de locuri de muncă, şi, nu în ultimul rând, de linişte sufletească şi
de mândrie pentru producătorii agricoli.
Proverbul „omul sfinţeşte locul” este, se pare, cel mai potrivit în
agricultură deoarece îşi are obârşia în însăşi confruntarea omului cu natura,
în experienţa milenară a agriculturii (Cojocaru, 1977).
Perfecţionarea sistemelor agricole depinde, deci, în primul rând, de
nivelul de cunoştinţe agronomice, teoretice şi practice al producătorilor
agricoli. Aceste cunoştinţe se capătă în procesul educaţional familial şi
şcolar – gimnazial, liceal şi universitar agricol. De asemenea, foarte multe
se învaţă şi din activităţi practice proprii şi din experienţa altora.
Cunoştinţele agronomice şcolare sunt destul de complexe, dar
separate pe discipline aşa cum este, de exemplu, la facultatea de agricultură,
unde se studiază botanica, fiziologia plantelor, tractoare şi maşini agricole,
agrochimia, pedologia, agrotehnica, entomologia, fitopatologia, culturi
irigate, legumicultura, pomicultura, viticultura, zootehnia etc.
În prezent, legătura dintre aceste discipline agronomice se face în
procesul de producţie agricolă, pe terenurile agricole, în ferme şi gospodării
individuale. Trecerea de la teorie la practică este, însă, relativ dificilă şi
costisitoare, inclusiv pentru cei mai sârguincioşi şi inteligenţi absolvenţi de
facultăţi agricole.
Această problemă majoră a agriculturii este soluţionată de Ingineria
Sistemelor Agricole, o disciplină care are scopul de a forma ingineri de
sistem sau, cu alte cuvinte, de specialişti cu capacitate mentală analitică şi
de sinteză inovatoare. Locul inginerului agricol este la „interfaţa” dintre
partea de „hard” a sistemelor agricole – componentele structurale şi
funcţionale ale sistemului agricol şi cea de „soft” – tehnologiile agricole
vegetale, animale şi agroindustriale şi reglementările legale privind
agricultura.
Cuvintele cheie ale cursului „Ingineria sistemelor agricole culturi de
câmp” sunt:
9

Inginerie – profesie care aplică principiile ştiinţifice pentru a
concepe şi/sau conduce un sistem;
Sistem – ansamblu de elemente în interdependenţă ale cărui
proprietăţi sunt diferite de cele ale elementelor componente;
Agricol – privitor la agricultură, înţeleasă ca ştiinţa cultivării
pământului, a creşterii plantelor şi animalelor şi a prelucrării şi valorificării
produselor agricole sau, altfel spus, arta îmbinării factorilor naturali – sol,
climă, peisaj etc. cu valorile materiale – specii şi varietăţi de plante cultivate
şi de animale domestice, unelte, instalaţii, locuinţe, aşezări etc. şi spirituale
– cunoştinţe, tradiţii, îndemânare etc., create şi acumulate de agricultori în
decursul timpului.
Culturi de câmp – plante cultivate pe terenurile arabile, altele decât
legumele şi culturile permanente (viţa de vie, pomii fructiferi, păşunile şi
fâneţele naturale);
Lucrarea „Ingineria sistemelor agricole culturi de câmp” se
adresează, în primul rând, studenţilor şi absolvenţilor facultăţilor
agronomice şi urmăreşte familiarizarea acestora cu noţiunile de bază şi
formarea deprinderilor de a analiza, proiecta şi conduce orice tip de sistem
agricol.
Ca atare „Ingineria Sistemelor Agricole - culturi de câmp” are două
părţi distincte:
I. Teoria sistemelor agricole – noţiuni introductive, care evidenţiază circumstanţele şi particularităţile teoretice şi aplicative ale
sistemelor agricole, precum şi principalele însuşiri şi modul de
abordare a acestora de către practicieni.
II. Ingineria sistemelor agricole „culturi de câmp”, care conţine
informaţii utile oricărui inginer de sistem agricol privind
cultivarea raţională a cerealelor, leguminoaselor pentru boabe,
plantelor tehnice oleifere, textile, tuberculifere şi rădăcinoase,
plantelor medicinale şi aromatice şi a plantelor furajere.
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I. TEORIA SISTEMELOR AGRICOLE – NOŢIUNI
INTRODUCTIVE

Aplicarea teoriei sistemelor în agricultură este un obiectiv
contemporan impus, pe de o parte de agresivitatea tehnologiilor agricole
asupra naturii, iar pe de altă parte, de efectele negative ale schimbărilor
climatice şi ale ,,revoluţiei tehnice” asupra cantităţii şi calităţii recoltelor
agricole. De asemenea, abordarea sistemică a agriculturii este determinată şi
de structura şi funcţionalitatea sistemică a multora dintre componentele
naturale ale agriculturii.
Progresele extraordinare obţinute în electronică, fizica nucleară,
ingineria genetică, biotehnologie, teledetecţie etc., discipline apărute şi
dezvoltate ca urmare a aplicării teoriei sistemelor, precum şi nivelul
cantitativ şi calitativ ridicat al recoltelor obţinute timp îndelungat de fermele
şi gospodăriile agricole, care sunt proiectate şi conduse pe principii
sistemice, sunt principalele argumente în favoarea generalizării teoriei sistemelor în agricultură.
In acest capitol prezentăm teoria sistemelor agricole elaborată de I.
Toncea şi I.N. Alecu (1999), pentru a da posibilitatea cititorului să
descopere, să înţeleagă şi să rezolve mai uşor problemele agriculturii.
1.1. DEFINIŢII
După Gordon R. Conway (1985), sistemul agricol este un ansamblu
de elemente într-un teritoriu determinat, elemente între care se stabilesc
relaţii funcţionale puternice, dar limitate şi care au sau nu legături slabe cu
elementele altor ansambluri. Prin combinarea legăturilor funcţionale din
interiorul sistemului se produce o mişcare distinctă a întregului asamblaj,
astfel încât acesta răspunde la stimuli ca un întreg, chiar dacă stimulul vine
dintr-o singură parte.
Din punct de vedere practic, sistemul agricol este un ansamblu de
componente ecologice, economice şi sociale în interacţiune, creat de om în
vederea obţinerii de produse agricole vegetale şi animale necesare
satisfacerii nevoilor umane de alimente, îmbrăcăminte, adăpost şi de cultură.
11

În termeni generali, sistemul agricol este, aşadar, un produs al vieţii
evoluate obţinut prin mijlocirea omului social, în directă corelaţie cu
interesele sale.
1.2. PARTICULARITĂŢI
Extinderea nehotărâtă a teoriei sistemelor în agricultură se explică
prin particularităţile ,,neobişnuite” ale sistemelor agricole.
Sistemul agricol are 3 dimensiuni. Caracterizarea unui sistem
agricol este posibilă numai dacă-i sunt cunoscute coordonatele ecologice,
economice şi sociale.
Dimensiunea ecologică cuprinde potenţialul cantitativ şi calitativ
edafic, climatic şi biologic, cea economică - valorile materiale şi financiare
în exploatare sau în conservare, iar cea socială - forţa de muncă ca număr,
aptitudini fizice şi cunoştinţe despre viaţă, societate, cultură, agricultură şi
alte activităţi economice adiacente, cât şi ca relaţiile interumane.
Sistemul agricol este complex. Aşa cum se ştie, cele mai complexe
sisteme citate de teoria sistemelor sunt sistemele biologice. Sistemele
agricole cuprind, pe lângă componentele specifice sistemelor biologice biotop şi biocenoză - şi subsisteme de natură fizică, fizico-chimică şi/sau
fizico-tehnică.
Biotopul sistemelor agricole îl reprezintă solul şi clima iar biocenoza
- plantele cultivate şi animalele domestice, precum şi organismele specifice
biocenozei naturale - plante şi animale sălbatice.
Subsistemele fizice, fizico-chimice şi fizico-tehnice sunt aşa numitele inputuri, precum tractoarele, maşinile şi instalaţiile agricole, genotipurile de plante şi rasele de animale îngrăşămintele şi pesticidele, apa de
irigat, cunoştinţele teoretice de specialitate prin care se pun în valoare
componentele naturale ale sistemului agricol etc.
Legăturile dintre elementele şi subsistemele structurale ale sistemului agricol sunt unilaterale (→) sau bilaterale (⇔). Cele mai puternice
relaţii dintre structurile sistemului agricol sunt cele bilaterale asemănătoare
legăturilor chimice de tip covalent.
Sistemul agricol are o structură polimorfă. Majoritatea sistemelor
agricole sunt constituite din 4 elemente total diferite:
- minerale: solul, apa şi aerul. În această categorie, cu multă
îngăduinţă ştiinţifică, putem include şi agenţii energetici esenţiali - lumina şi
căldura naturală;
- plante: soiurile şi hibrizii plantelor cultivate, precum şi micro şi
macro-organismele vegetale sălbatice;
12

- animale: rasele şi categoriile de animale domestice şi speciile
sălbatice;
.
- om: forţa fizică şi intelectuală umană şi mijloacele de muncă.
Sistemul agricol este deschis. Între elementele şi componentele
structurale ale sistemelor agricole sunt relaţii de natură materială, energetică
şi informaţională. De asemenea, sistemele agricole fac schimb de energie,
de substanţă şi de informaţie cu natura sau şi cu alte sisteme înconjurătoare.
Componentele fizice, fizico-chimice şi fizico-tehnice ale sistemelor
agricole precum tractoarele, maşinile şi instalaţiile agricole; sistemele de
fertilizare şi cele de protecţie chimică a plantelor, animalelor şi alimentelor
etc., sunt sisteme închise care fac schimb cu mediul înconjurător, numai de
energie. Aceste fenomene au loc, însă, în interiorul sistemului agricol şi se
integrează în procesele ce caracterizează întregul sistem.
Sistemul agricol este dinamic. Orice sistem agricol este în continuă
mişcare şi schimbare, iar evoluţia lui urmează un traseu în care
componentele finale sunt diferite de cele iniţiale. O anumită stare finală
poate fi, însă, atinsă pornind de la condiţii iniţiale diferite prin folosirea de
mijloace şi căi tehnologice adecvate.
Sistemul agricol este limitat în spaţiu şi timp. Fiecare sistem
agricol are o limită teritorială numită hotar, margine sau graniţă care-l
separă şi, în acelaşi timp, îl leagă de alte sisteme agricole sau naturale. Orice
sistem, fenomen sau lucru din afara limitelor sistemului agricol, aparţine
mediului înconjurător (Bontkes, 1996). Sistemele agricole au, de asemenea,
valori specifice în ceea ce priveşte durata, succesiunea şi simultaneitatea
desfăşurării în timp şi spaţiu a proceselor şi fenomenelor componente. De
asemenea, ca şi omul şi toate celelalte vieţuitoare şi realizările din timpul
vieţii lor, sistemul agricol este schimbător şi chiar limitat în timp mai ales,
ca structură şi activităţi.
1.3. CLASIFICAREA SISTEMELOR AGRICOLE
Literatura de specialitate şi, mai ales, realitatea sugerează gruparea
sistemelor agricole după următoarele criterii:
* Nivelul ierarhic sau de integrare
Din acest punct de vedere în agricultură există două tipuri de
sisteme:
@ Sisteme individuale sau caracteristice: parcelă, adăpost de
animale, secţie de prelucrare a produselor agricole, magazin etc. Fiecare din
aceste sisteme sunt formate din sisteme şi mai individuale, precum planta,
animalul, instalaţia sau echipamentul, raionul comercial etc. Individua13

lizarea poate continua până la nivel de soi şi hibrid, rasă şi categorie de
animale, subansamblu sau raft cu produse comerciale etc.
@ Sisteme complexe sau întreguri: fermă sau gospodărie individuală, societate agricolă sau comercială, localitate, zonă şi regiune agricolă,
ţară etc.
* Raportul teren arabil/teren agricol
Conform acestui criteriu, există trei tipuri de sisteme agricole:
@ Sisteme arabile, unde mai mult de 80% din suprafaţa agricolă
este arabilă. La noi în ţară astfel de sisteme agricole se găsesc în Câmpia
Dunării de Jos, Câmpia Română Centrală şi Oltenia de Sud;
@ Sisteme agro-zootehnice, în care terenul arabil reprezintă 50 80% din suprafaţa agricolă. Sistemele agro-zootehnice din România sunt
localizate în Oltenia de Sud-Vest, Subcarpaţii de Sud, Podişu1 şi Dea1uri1e
Mo1doveneşti şi în Câmpia de Vest;
@ Sisteme zootehnice, unde raportul teren arabil/teren agricol este
mai mic de 50%. In România astfe1 de sisteme se găsesc în Podişu1 şi
Depresiunile Transilvane şi în sistemele agrico1e montane.
* Natura produselor si serviciilor
Agricu1tura furnizează economiei naţiona1e cea mai largă gamă de
produse. Produse1e agrico1e pot fi grupate, însă, în trei categorii, fiecărui
sistem agrico1 fiindu-i specifică o anumită categorie de produse:
@ Sisteme pur agricole - principale1e rezu1tate ale sistemu1ui sunt
produse agrico1e nepre1ucrate, precum boabe1e de cerea1e, de p1ante
tehnice, de 1eguminoase etc., rădăcinile de sfeclă de zahăr, tuberculii de
cartof, fructele şi 1egume1e proaspete, lapte1e, ouă1e, 1âna, animalele
pentru carne etc.
@ Sisteme agroindustriale - rezultatele finale ale sistemului sunt
produse agricole prelucrate sau semiprelucrate industrial. Materia primă de
bază este de natură vegetală sau animală şi se produce sau nu în cadru1
sistemu1ui. Din această categorie fac parte: fabricile şi presele de ulei,
instalaţiile de morărit şi panificaţie, abatoare1e şi secţiile de pre1ucrare a
cărnii, lapte1ui, lânii etc., ateliere1e de prelucrat materialele lemnoase şi
p1antele texti1e, precum şi ateliere1e meşteşugăreşti din mediu rural care
pre1ucrează materii prime neagrico1e (de exemplu: pământ, meta1) etc.
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@ Sisteme agrocomerciale - rezultatele finale ale sistemului sunt
servicii şi activităţi directe de vânzare - cumpărare a produselor agrico1e,
agro-industriale şi industria1e şi de agroturism.
* Raportul vegetal/animal
În funcţie de proporţia dintre producţia vegeta1ă şi cea animală,
sistemele agricole sunt de trei feluri:
@ Sisteme de cultivarea plantelor - produsele agricole sunt aproape
în exclusivitate de natură vegeta1ă;
@ Sisteme de creşterea animalelor ce se bazează pe producţia
animală şi au sau nu un subsistem vegeta1 propriu ale cărui produse sunt
însă consumate în totalitate în cadrul sistemu1ui;
@ Sisteme mixte - outputurile sistemului sunt mixte, atât de natură
vegeta1ă cât şi animală.
Acest tip de sistem agricol este din ce în ce mai mu1t fo1osit ca
urmare a efecte1or sa1e benefice din punct de vedere ecologic – reciclarea
unor cantităţi importante de substanţe nutritive extrase de p1ante din sol,
economic – surse multiple de câştiguri financiare şi social – valorificarea
integrală a forţei de muncă.
* Nivelul de specializare - concentrare
Specializarea şi concentrarea sunt forme distincte de organizare a
activităţilor din agricultură în funcţie de care sisteme1e agricole sunt de
două feluri:
@ Sisteme agricole specializate - profilate pe:
- obţinerea unui singur produs agricol: porumb grişat, zaharat sau de
f1oricele; castraveţi; tomate timpurii; struguri de masă; prune pentru ţuică;
lapte de vacă; pielicele de ovine; animale de prăsilă etc. sau alimentar:
mălai, ulei, conserve de legume, suc de mere, vin, brânzeturi, carne şi
preparate din carne etc.;
- efectuarea unui anumit serviciu: prestarea de servicii cu tractoare,
maşini agricole şi mijloace de transport; condiţionarea şi depozitarea
produse1or agricole; activităţi meşteşugăreşti; consultanţă de specialitate
etc.;
- valorificarea unui tip sau categorie de produse agricole: comerţ cu
cereale, legume, fructe, băuturi, produse chimice - valorificarea unui tip sau
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categorie de produse agricole: comerţ cu cereale, legume, fructe, băuturi,
produse chimice etc.; cu tractoare, maşini, utilaje şi echipamente pentru
agricultură etc.; magazine de pâine, de lactate, de carne, artizanat,agroturism
etc.
@ Integratei - întreprinderi mari sau uniuni de întreprinderi care se
ocupă cu producerea, prelucrarea şi vânzarea unuia sau mai multor produse
agricole;
* Raportul dintre consumurile (costurile) externe şi cele interne
Prin consum (cost) extern (Ce) înţelegem intervenţiile antropice din
afara sistemului, aşa numitele inputuri, precum tractoarele şi maşinile
agricole, îngrăşămintele chimice, pesticidele, apa de irigat etc., iar prin
consum (cost) intern (Ci) - partea din zestrea naturală (factori orografici,
pedo-climatici, biocenotici etc.), socială (tradiţii, îndemânare, relaţii
interumane etc.) şi economică (valori materiale acumulate în decursul
timpului) a sistemului care se foloseşte în procesul de producţie agricolă.
În funcţie de raportul Ce/Ci sistemele agricole sunt de trei feluri:
@ Sisteme intensive, de tip industrial - dominate de intervenţiile
externe;
Bazele sistemelor agricole intensive au fost puse la începutul
„revoluţiei verzi”. Scopul sistemelor agricole intensive este, desigur
creşterea recoltelor agricole, iar mijloacele - orice realizare tehnicoştiinţifică care influenţează pozitiv, în special cantitativ, producţia agricolă.
Sistemele agricole intensive folosesc tehnologii în care un rol foarte
important îl au mecanizarea, chimizarea, irigarea, sistemele de creştere
intensivă a animalelor, metodele de management pe bază de profit etc.
Astfel de sisteme sunt necesare în zonele consacrate agriculturii, sau
şi acolo unde s-a investit pentru rezolvarea uneia sau mai multor probleme
care limitează recoltele, precum seceta, scăderea fertilităţii şi eroziunea
solurilor, alunecările de teren, invazia de buruieni, boli sau/şi de insecte
păgubitoare, migrarea forţei de muncă etc.
Investiţiile de acest fel se justifică numai în măsura în care sunt
însoţite de modernizarea întregii tehnologii şi de măsuri pentru valorificarea
superioară a recoltelor. De exemplu irigarea este rentabilă numai dacă se
cultivă soiuri şi hibrizi productivi, mecanizarea este performantă, fertilizarea
se face cu cantităţi mari de îngrăşăminte solubile, se aplică toate măsurile
necesare pentru menţinerea sub control a buruienilor, bolilor şi insectelor
dăunătoare şi recolta vegetală este valorificată în totalitate prin animal,
semiindustrializare sau vânzare.
Din păcate, în unele cazuri „scopul scuză mijloacele” şi ca atare sunt
promovate numai măsurile şi mijloacele tehnice foarte eficiente din punct de
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vedere economic, iar solul, clima, flora, fauna, şi relieful au rol numai de
suport fizic sau de cadru natural.

Fig. 1.1. – Raportul Ce/Ci în diferite sisteme agricole

Din păcate, în unele cazuri „scopul scuză mijloacele” şi ca atare sunt
promovate numai măsurile şi mijloacele tehnice foarte eficiente din punct de
vedere economic, iar solul, clima, flora, fauna, şi relieful au rol numai de
suport fizic sau de cadru natural.
În ce1e mai intensive sisteme agricole amprenta economicului este
peste tot, inc1usiv în domeniul structuri1or vii ca urmare a creării şi
utilizării ce1or mai productive şi mai rentabile organisme - forme1e
transgenice, organisme cu gene sau material genetic transferate de la un
organism la altul în mod natural sau prin tehnici de inginerie genetică cu
scopul de a schimba fenotipul sau/şi proprietăţile unui organism.
@ Sisteme extensive - bazate pe potenţia1u1 sistemu1ui şi ca atare
opuse sau alternative a1e sistemelor intensive.
În categoria „sisteme extensive” se încadrează sisteme1e de agricu1tură eco1ogică - LEISA, agricu1tura organică (bio1ogică), agricu1tura
forestieră, agricu1tura biodinamică şi agricu1tura natura1ă.
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Sistemele agricole de tip LEISA (Low External Inputs Sustainab1e
Agriculture) se bazează pe folosirea optimă a resurselor loca1e de sol, climă
şi de forţă de muncă şi suplimentarea resurse1or sistemu1ui cu cantităţi
relativ mici de produse şi mijloace tehnice de tip industrial (îngrăşăminte de
sinteză, pesticide, tractoare, maşini şi instalaţii agrico1e etc.), necesare
menţinerii echilibrului sistemului şi cu efecte secundare minime.
Agricultura ecologică (organică, biologică) include, conform
Federaţiei Internaţionale a Mişcărilor de Agricultură Organică (IFOAM),
toate sisteme1e de agricu1tură. care promovează producerea de hrană şi de
fibre aproape în exclusivitate pe seama resurselor sistemului.
Agricu1tura ecologică urmăreşte creşterea şi menţinerea, timp
înde1ungat, a fertilităţii solurilor; eliminarea oricărei forme de po1uare sau
de degradare a componente1or mediului înconjurător; minimizarea consumu1ui de energie fosilă; producerea de hrană cu va1oare nutritivă ridicată şi
în cantitate corespunzătoare potenţialului sistemului; asigurarea de condiţii
optime de viaţă pentru toate vieţuitoarele sistemului, inclusiv pentru om,
dezvoltarea rurală durabilă şi conservarea habitatelor ecologice.
Agricultura forestieră este un sistem distinct de cu1tivare a
terenurilor şi de creştere a animalelor care combină tehnicile agricole cu
cele forestiere, în vederea refacerii sau creşterii potenţialului natural, social
şi economic al sistemelor agricole, inclusiv renaturarea plantelor cultivate şi
a animalelor domestice.
Agricultura forestieră este adesea descrisă prin ceea ce va fi şi nu
prin ceea ce este, deoarece efectele pozitive ale acestui tip de agricultură
încep să se vadă ceva mai târziu şi se cumulează în timp, aproximativ în
proporţie geometrică.
Agricultura biodinamică pune accent pe integrarea completă şi în
context cosmic a celor patru niveluri ale Vieţii: minerale, plantă, animal şi
om şi foloseşte, cu precădere, efectul benefic al forţelor cosmice şi al
preparatelor biodinamice.
Agricultura naturală este un sistem local care, după Fukuoka
(1978), se bazează pe patru principii : NU lucrări adânci ale solului; NU
îngrăşăminte chimice sau compost preparat; NU combatere buruieni prin
lucrări mecanice sau ierbicide; NU chimicale.
@ Sisteme integrate - în care consumul din surse externe (Ce) şi cel
din surse interne (Ci) sunt armonios dimensionate.
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Această categorie de sisteme agricole este o noutate pentru ştiinţa
contemporană şi ca atare nu sunt, încă, la îndemâna practicienilor. Acele
sisteme întâlnite, destul de des, în producţie, care se bazează atât pe zestrea
sistemului, cât şi pe intervenţiile externe, sunt forme intermediare între
sistemele intensive si cele extensive.
Un sistem agricol integrat se bazează pe intervenţiile antropice şi pe
resursele ecologice, economice şi sociale ale sistemului, însă aceste inputuri
sunt folosite numai dacă sunt compatibile între ele şi pot fi asimilate de către
sistem.
De asemenea, scopul acestui tip de sisteme agricole este, ca şi cel al
sistemelor de agricultură durabilă, bifuncţional, de tip mini-max, în care
funcţia de maxim este recolta (Q), iar cea de minim - efectele secundare
(ES) ale activităţilor agricole (Toncea, 1997 şi 1998):
Din această categorie fac parte sistemele IPM (Integrate Pests
Management) de combatere integrată a bolilor, insectelor dăunătoare şi a
buruienilor care îmbină în mod armonios metodele agronomice preventive
cu cele curative de natură fizică, biologică şi chimică.
* Destinaţia producţiei
Din acest punct de vedere sistemele agricole sunt de două feluri:
@ Sisteme de subzistenţă - produsele sistemului sunt consumate în
cadrul sistemului, de către celelalte componente ale sistemului.
@ Sisteme de piaţă - produsele sistemului sunt parţial sau total
"exportate" din sistem prin vânzare lor directă la consumatori, pe piaţa
liberă sau la întreprinderi prelucrătoare.
În majoritatea sistemelor agricole din România producţia agricolă
are destinaţie dublă – o parte este folosită ca hrană pentru producătorii
agricoli, iar surplusul de recoltă este vândut pe piaţă sau la întreprinderi
prelucrătoare pentru a obţine banii necesari acoperirii cheltuielilor reluării
procesului de producţie agricolă şi pentru cheltuieli gospodăreşti curente lumină electrică, îmbrăcăminte, taxe şi impozite etc.
* Forma de proprietate asupra pământului şi mijloacelor de
muncă
Aşa cum reiese din tabelul 1.1, în funcţie de forma de proprietate în
România există 3 tipuri de sisteme agricole:
@ Sisteme proprietate privată – exploataţii sau gospodării individuale, întreprinderi familiale, societăţi/asociaţii agricole cu personalitate
juridică, societăţi comerciale şi unităţi cooperatiste. O particularitate a
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agriculturii româneşti este numărul neobişnuit de mare de gospodării
individuale şi al suprafeţei deţinute de acestea în detrimentul întreprinderilor
familiale, al societăţilor/asociaţiilor agricole cu personalitate juridică, al
societăţilor comerciale şi al unităţilor cooperatiste. Acest lucru demonstrează, pe de o parte, lipsa unei strategii de dezvoltare a agriculturii şi
slăbiciunile legislaţiei actuale cu privire la fondul funciar şi, pe de altă parte,
ataşamentul românului faţă de pământ pe care-l consideră, încă, o sursă
sigură de supravieţuire.
Tabelul 1.1
Structura sistemelor agricole din România în anii 2010 şi 2013
Nr.
crt.
a.
a.1
a.2
b
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

2013

Suprafaţa agricolă
(ha)
2010
2013

3601776

7449622

3587724

7151186

6746626

14052

298436

524382

27880

5856508

5784844

86
1343
14531

13780
550878
3171131

27394
479698
3303699

3107

1604545

1593625

66
8747

8176
507998

9382
371046

Număr

Tip sistem agricol

2010
Exploataţii agricole fără
3828345
personalitate juridică
Exploataţii agricole
3823130
individuale
Întreprinderi familiale
5215
Exploataţii agricole cu
30698
personalitate juridică
Regii autonome
50
Societăţi/asociaţii agricole
1381
Societăţi comerciale
16500
Unităţi ale administraţiei
3083
publice
Unităţi cooperatiste
68
Alte tipuri
9616
Sursa: Anuarul statistic al României, 2015

7271008

@ Sisteme de stat – regii autonome şi alte societăţi agricole cu
capital majoritar de stat.
Cu foarte puţine excepţii, sistemele agricole cu capital majoritar de
stat sunt în stare de faliment. Ca urmare a rolului pe care-l au aceste sisteme
în ceea ce priveşte siguranţa alimentară a populaţiei, a potenţialului
productiv deosebit de ridicat şi a calităţii superioare a forţei de muncă, orice
iniţiativă de redresare economică a acestora este bine venită.
@ Sisteme publice - unităţi ale administraţiei publice (staţiunile şi
institutele de cercetări agricole).
Aceste sisteme agricole sunt esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii,
deoarece îi furnizează soluţii tehnologice şi organizatorice pentru
proiectarea-reproiectarea şi managementul sistemelor agricole, precum şi
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