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Consideraţii introductive 

Actualitatea temei investigate 

În  condiţiile  noi  create prin trecerea la economia de piaţă şi aderarea României la 

Uniunea Europeană, în  care  exploataţiile  agricole  dispun  de  autonomie managerială, de  

competenţe decizionale în variate direcţii, analiza retrospectivă şi prospectivă a situaţiei 

economico-financiare a exploataţiilor agricole este un instrument absolut necesar pentru a 

înţelege cauzele şi forţele care acţionează şi induc evoluţii în sistemul agrar al ţării noastre, la 

nivel de ramură şi la nivel de exploataţie.  

Politicile agricole oricât de bune ar fi nu pot da rezultate în lipsa existenţei unor 

beneficiari capabili să le înţeleagă şi să le valorifice conţinutul. Resursele alocate vor fi risipite şi 

sărăcia şi dependenţa de ajutoarele „providenţiale” se vor perpetua şi generaliza şi vor lua locul 

prosperităţii, dacă nu sunt identificate motivaţiile şi forţele comportamentale la nivelul 

exploataţiei şi ale sistemului agricol în general. 

De aceea, mai ales odată cu oportunităţile şi provocările create de aderarea României 

la Uniunea Europeană,  analiza eficienţei proceselor de producţie din agricultură  s-a intensificat, 

reprezentând o temă de mare interes pentru mediu academic, în încercarea de a pune în valoare 

potenţialul agricol deosebit al ţării noastre, aflat într-o paradoxală discrepanţă  cu calitatea vieţii 

locuitorilor mediului rural.  

Dacă studierea agriculturii ca ramură a economiei naţionale poate duce la formularea 

onor concluzii şi recomandări mai greu de pus în practică, fiind dependente de factori precum 

contextul politic, existenţa unor surse de finanţate, constrângerile cadrului juridic european, etc., 

abordarea performanţei agricole la nivel de exploataţie poate avea ca rezultat găsirea unor soluţii 

de aplicabilitate imediată, capabile să amelioreze substanţial performanţa economico-financiară a 

unităţilor agricole care le adoptă. 

 

Scopul şi obiectivele cercetărilor 

Fiind profund legat ca origini şi profesie de activitatea agricolă, realizarea acestui 

studiu a reprezentat pentru mine o datorie sufletească, în speranţa că voi putea contribui la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care îşi dedică timpul şi sufletul lor animalelor, 

plantelor, mediului sau într-un cuvânt naturii. 

De aceea am finalizat acest demers cu o soluţie concretă, care ia forma unei aplicaţii 

informatice (AGRISOFT-PLAN), un mijloc modern, cu o încărcătură practică şi educativă 
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substanţială, care să vină în sprijinul procesului de management al fermelor agricole. 

Studiul prezentat sub forma acestei teze reprezintă un demers realizat cu metode 

ştiinţifice centrat pe două obiective majore.  

Primul îl reprezintă analiza performanţei exploataţiilor agricole din arealul Podişul 

Covurluiului (una dintre cele mai sărace zone din Europa1) în contextul constrângerilor  şi 

oportunităţilor generate de procesul de armonizare a agriculturii României cu prevederile 

Politicii Agricole Comune.  

Al doilea obiectiv îl reprezintă găsirea unor soluţii (instrumente, metode) cu aplicare 

concretă, în sprijinul procesului managerial la nivelul exploataţiilor agricole, care se conturează 

ca cel mai important factor în determinarea performanţei economico-financiare la nivel de 

exploataţie. 

Activitatea de cercetare desfăşurată pentru atingerea obiectivelor propuse s-a 

focalizat pe 5 arii tematice,  rezultatele obţinute pentru fiecare dintre acestea fiind prezentate in 

cadrul tezei în 5 capitole. 

 

Obiectul investigaţiilor îl constituie evoluţia performanţei economice a 

exploataţiilor agricole din zona Podişul Covurlui şi cauzele determinante ale acesteia. 

 

Fundamentarea teoretică şi metodologică a cercetărilor. Drept fundament teoretic 

al prezentei teze au servit lucrările unor specialişti renumiţi în domeniile de cercetare aflate la 

intersecţia ştiinţelor economice cu cele agricole dar şi studii şi comunicate ale instituţiilor 

publice de profil din ţară şi străinătate, prezentate în Bibliografie. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse în teză s-au aplicat un şir de metode ale 

cercetării ştiinţifice, precum cea dialectică, de analiză, de grupare statistică, metoda comparaţiei, 

clasificarea şi abstractizarea, sondarea opiniilor, reprezentarea grafică, metode de modelare 

economică, etc. 

Acestora se adaugă contactul nemijlocit al autorului cu subiectul de studiu şi mediul 

agricol al zonei. În calitate de Project manager în cadrul firmei private de consultanţă pentru 

afaceri şi proiecte de investiţie în agricultură SC Project Center SRL, am stabilit pe parcursul a 5 

ani (începând cu 2004) numeroase contacte profesionale cu conducătorii exploataţiilor agricole 

din zonă. Activitatea de consultanţă şi proiectare s-a materializat în realizarea a 68 de proiecte de 

investiţii în agricultură cu fonduri nerambursabile în valoare de circa 3 milioane de euro, care 

                                                
1 Eurostat regional yearbook 2009, EUROSTAT, pag 51 şi  Anuarul statistic al României pe anul 2007 (Veniturile, 
cheltuielile  şi consumul populaţiei), INS  pag 45 
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mi-au permis o cunoaştere intimă a exploataţiilor agricole şi a efectelor Politicii Agricole 

Comune la nivel regional. 

 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute 

Caracterul special al lucrării rezidă din faptul că nu se încheie după formularea 

concluziilor specifice situaţiei analizate ci vine cu o soluţie în sprijinul managerilor exploataţiilor 

agricole: o aplicaţie pentru computer (AGRISOFT-PLAN) destinată realizării unor previziuni de 

natură tehnico-economică, dar şi ţinerii unei evidenţe complexe, la nivelul exploataţiilor agricole 

din sectorul vegetal şi zootehnic. 

Pe lângă flexibilitatea, simplitatea utilizării şi pragmatismul abordării, aplicaţia are 

un pronunţat caracter educativ, prin ilustrarea sistemică a modului de organizare a procesului de 

producţie şi mai ales prin îndreptarea preocupărilor utilizatorilor către descoperirea şi 

îmbunătăţirea performanţelor economice ale activităţii lor. 

 

Aprobarea rezultatelor 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în 4 articole ştiinţifice, au fost 

discutate cu conducătorii exploataţiilor agricole cuprinse în eşantionul de studiu şi cu specialiştii 

din cadrul catedrei de specialitate sub îndrumarea cărora s-a realizat acest studiu. 

Aplicaţia AGRISOFT-PLAN este în curs de testare finală în 4 ferme şi în cadrul a 

două birouri de consultanţă agricolă, pentru a descoperi noi posibilităţi de a o îmbunătăţi înaintea 

distribuirii comerciale. 
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Rezumat 

În  condiţiile  noi  create prin trecerea la economia de piaţă şi aderarea României la 

Uniunea Europeană, în  care  exploataţiile  agricole  dispun  de  autonomie managerială, de  

competenţe decizionale în variate direcţii, analiza retrospectivă  şi prospectivă a situaţiei 

economico-financiare a exploataţiilor agricole este un instrument absolut necesar pentru a 

înţelege cauzele şi forţele care acţionează şi induc evoluţii în sistemul agrar al ţării noastre, la 

nivel de ramură şi la nivel de exploataţie.  

Politicile agricole oricât de bune ar fi nu pot da rezultate în lipsa existenţei unor 

beneficiari capabili să le înţeleagă şi să le valorifice conţinutul. Resursele alocate vor fi risipite şi 

sărăcia şi dependenţa de ajutoarele „providenţiale” se vor perpetua şi generaliza şi vor lua locul 

prosperităţii, dacă nu sunt identificate motivaţiile şi forţele comportamentale la nivelul 

exploataţiei şi ale sistemului agricol în general. 

Dacă studierea agriculturii ca ramură a economiei naţionale poate duce la formularea 

onor concluzii şi recomandări mai greu de pus în practică, fiind dependente de factori precum 

contextul politic, existenţa unor surse de finanţate, constrângerile cadrului juridic european, etc, 

abordarea performanţei agricole la nivel de exploataţie, poate avea ca rezultat găsirea unor soluţii 

de aplicabilitate imediată, capabile să amelioreze substanţial performanţa economico-financiară a 

unităţilor agricole care le adoptă. 

Acest studiu reprezintă un demers realizat cu metode ştiinţifice centrat pe două 

obiective majore.  

Primul îl reprezintă analiza performanţei exploataţiilor agricole din arealul Podişul 

Covurluiului (una dintre cele mai sărace zone din Europa2) în contextul constrângerilor  şi 

oportunităţilor generate de procesul de armonizare a agriculturii României cu prevederile 

Politicii Agricole Comune.  

Al doilea obiectiv îl reprezintă găsirea unor soluţii (instrumente, metode) cu aplicare 

concretă, în sprijinul procesului managerial la nivelul exploataţiilor agricole, care se conturează 

ca cel mai important factor în determinarea performanţei economico-financiare la nivel de 

exploataţie. 

Activitatea de cercetare desfăşurată pentru atingerea obiectivelor propuse s-a 

focalizat pe 5 arii tematice,  rezultatele obţinute pentru fiecare dintre acestea fiind prezentate in 

                                                
2 Eurostat regional yearbook 2009, EUROSTAT, pag 51 şi  Anuarul statistic al României pe anul 2007 (Veniturile, 
cheltuielile  şi consumul populaţiei), INS  pag 45 
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cadrul tezei în 5 capitole. 

Primele 4 capitole reflectă stadiul cunoaşterii la nivel naţional şi internaţional în 

domeniul temei abordate. Ultimul capitol (descrierea aplicaţiei pentru computer AGRISOFT-

PLAN) are darul de a sintetiza într-o formulă originală cu un pronunţat caracter aplicativ, 

recomandările şi soluţia autorului privind modalitatea de îmbunătăţire a managementului la 

nivelul fiecărei exploataţii. Prin distribuirea softului la nivel naţional, se creează premisele ca 

viziunea autorului şi soluţia propusă să aibă un impact semnificativ asupra  ariei de studiu. 

 

Capitolul 1 – Cadrul instituţional comunitar al agriculturii europene este destinat 

prezentării evoluţiei Politicii Agricole Comune şi a principalelor sale consecinţe asupra 

sistemului agricol la nivelul continentului. Sensul abordării acestei probleme este conturarea 

unui cadrul de referinţă pentru analiza performanţei exploataţiilor agricole din arealul Podişului 

Covurlui. 

 În prima parte a acestuia sunt prezentate contextul apariţiei PAC şi importanţa 

acestei politici la nivelul preocupărilor europene. Studiul continuă cu o descriere a evoluţiei 

reglementărilor privind Politica Agricolă Comună şi prezentarea tendinţelor actuale în 

reformarea PAC.  

O altă preocupare importantă a autorului în cadrul acestui capitol  a fost de a 

identifica eficienţa aplicării PAC prin prisma rezultatelor economice raportate la costurile sale.  

În finalul capitolului sunt analizate cele mai importante provocări actuale ale PAC: 

extinderea repetată a UE, schimbările climatice globale şi criza economică globală. 

 

 Capitolul 2 - Performanţele agriculturii româneşti în Epoca modernă surprinde 

dintr-o perspectivă comparativă  performanţele agriculturii româneşti în Epoca modernă în raport 

cu cea din vestul Europei. Analiza este structurată pe 3 subdiviziuni raportată la 3 perioade 

istorice importante, fiind abordate: performanţa agriculturii româneşti înaintea celui de-al doilea 

Război Mondial, evoluţia agriculturii în România în perioada comunistă, cea mai cuprinzătoare 

secţiune  fiind dedicată situaţiei agriculturii româneşti înaintea aderării la U.E.  

Ultima secţiune, cuprinzând o radiografie a performanţei principalelor sectoare 

agricole la nivel naţional este de natură a oferi indicii şi date esenţiale privind performanţa 

exploataţiilor agricole la nivelul arealului studiat. 

 

Capitolul  3 – Performanţa economică a exploataţiilor agricole din arealul Podişului 

Covurlui, sub impactul PAC, este punctul central al preocupărilor sintetizând cele mai 
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importante idei despre tema de studiu a acestei teze.  

În prima parte se realizează o abordare a conceptelor fundamentale care fac obiectul 

studiului: performanţă economică, eficienţă, rentabilitate şi a metodelor ştiinţifice de  măsurare a 

acestora. Este prezentată de asemenea necesitatea abordării la nivel de zonă şi exploataţie a 

performanţei economice  precum şi etapele parcurse în determinarea performanţei economice  a 

fermelor din arealul Podişul Covurlui. 

Subsecvent clarificării noţiunilor fundamentale şi metodologiei de studiu aplicate 

sunt prezentate caracteristicile generale ale regiunii studiate: cadrul natural, componenta 

demografică şi de habitat  şi situaţia economică la nivelul zonei, cu accent pe componenta 

agricolă. 

A treia secţiune include descrierea performanţei economice a exploataţiilor agricole 

reprezentative, din zona Podişului Covurluiului cu referire la sistemul de organizare a 

exploataţiilor, descrierea tehnologiilor aplicate şi analiza pe larg a rezultatelor economico-

financiare din activitatea agricolă, privite prin prisma influenţelor şi constrângerilor aplicării 

Politicii Agricole Comune. Pentru conturarea mai nuanţată a cauzelor şi perspectivelor evoluţiei 

performanţei sunt prezentate şi percepţiile fermierilor asupra schimbărilor din activitatea lor 

determinate de integrarea în UE. 

 

Capitolul 4 – Aplicaţiile informatice – instrumente moderne în analiza şi 

managementul exploataţiilor agricole,  apare ca o urmare firească a concluziilor la investigaţiile 

realizate în primele 3 capitole, care sugerează că aplicarea PAC în România este doar a premisă a 

desfăşurării unei activităţi rentabile, dar performanţa la nivelul fiecărei exploataţii este în primul 

rând influenţată de calitatea managementului fiecăreia dintre ele.  

În prima parte se evidenţiază importanţa aplicaţiilor informatice care sunt mijloace 

capabile să înlăture cele mai importante neajunsuri ale planificări eficiente prim metode 

convenţionale. 

Sunt abordate apoi problemele legate gradul de răspândire a utilizării programelor 

informatice în agricultură, cauzele generatoare a acestui comportament şi sunt descrise 

principiile de funcţionare ale celor mai cunoscute aplicaţii informatice la nivel naţional şi 

internaţional, urmate de prezentarea unor exemple ilustrative. 

Următoarea secţiune a acestui capitol tratează etapele şi principiile specifice 

realizării aplicaţiilor informatice cu specific agricol, prin raportare la specificul agriculturii din 

ţara noastră. 
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Capitolul 5 – AGRISOFT-PLAN, instrument modern în sprijinul managementului 

exploataţiei agricole sintetizează într-o manieră originală soluţia găsită de autor de a veni în 

sprijinul procesului de management al conducătorilor de exploataţii. 

Capitolul debutează cu sublinierea importanţei planificării activităţilor în agricultură. 

În secţiunile următoare este prezentată aplicaţia sub aspectul scopului şi funcţiilor 

sale, potenţialii beneficiari, noutatea abordării ştiinţifice, prezentarea modului de funcţionare a 

aplicaţie şi a tipurilor de rezultate (rapoarte) generate. 

Teza se încheie cu prezentarea concluziilor, a recomandărilor autorului şi a 

bibliografiei consultate pentru realizarea demersului intelectual. 
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Abstract 

 

In the new context created by market economy system and integration of Romania in European 

Union, in which agricultural exploitations have managerial autonomy and capacity to take 

decisions in a lot of directions, a retrospective and prospective analyse of economic and financial 

situation of agricultural exploitations is an absolutely imperative tool, for understanding causes 

and forces which operate and induce changes in the agricultural system of our country, at a 

economy branch level and at a farm level. 

Despite of the good quality of agricultural policies, the results will not come, in the absence of 

capability of the beneficiaries to valorise their content. If the behaviour’s motivations and forces 

aren’t identified at exploitation and agricultural system’s level, the allocated resources will be 

wasted and as a result the poverty and the dependence by providential subsidies will become 

permanent and extended, replacing the prosperity. 

If the study of the agriculture as branch of national economy allows to formulate conclusions and 

recommendations more difficult to apply in practice, being dependent by factors like political 

context, existence of financing sources, constraint of juridical European framework, etc., the 

approaching of agricultural performance at a exploitation level may have as a result finding some 

solutions of immediately applications, capable to improving  substantially economic and 

financial performance of agricultural units which adopt them.  

This study represents a research realised with scientific methods, focused on two major 

objectives. The first one is represented by exploitations’ economic performance analyse in 

Covurlui Plateau area (one of the poorest areas of Europe) in context of constrains and 

opportunities generated by the harmonization of the Romanian agriculture with the Common 

Agriculture Policy’s measures.  

The second is represented by the effort of finding some solutions, with a concrete application 

mark, in the benefit of the management process of the agricultural exploitation, which is outlined 

as the most important factor of economic and financial performance at a farm level. 

The research activity which was necessary to achieve the proposed objectives was focused on 5 

important areas, the results obtained for every of these, being presented in the 5 chapters of the 

thesis. 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

15 
 

The first 4 of them reflect the level of knowledge at the national and international level about the 

studied theme. The last chapter (the description of computer application AGRISOFT-PLAN) has 

the scope to synthesise in an original manner, with a strong applicative pattern, the author’s 

recommendation and solution, regarding the way of improving every exploitation system of 

management. Within the commercial distribution of the software to the national level, appear the 

premises that the view of the author and the proposed solution to have a significant impact on the 

studied domain. 

Chapter 1 – Common institutional framework of European agriculture is dedicated to the 

presentation of Common Agricultural Policy evolution and its consequences on agricultural 

system of the continent. The scope of approaching this subject is the description of the frame of 

reference for analysing the economic performance of agricultural exploitation in Covurlui 

Plateau. 

In the first part of this chapter are presented the reasons of CAP apparition and the importance of 

this policy at the level of European preoccupations. The study goes ahead with a description of 

the evolution of CAP and actual tendencies of CAP reformation. Another important 

preoccupation of the author in this chapter is to identify the efficiency of CAP application, 

analysing it from a results-costs perspective. 

At the end of the chapter are analyzed the most important and actual challenges of CAP: EU 

enlargement, global climate change and the world economic crisis which has begun in 2008.  

Chapter 2 – The performance of Romanian agriculture in The Modern Age cover from a 

comparative perspective the economic performance of the Romanian agriculture related to the 

West European situation. The analyze is structured on 3 subdivisions related to 3 historical 

periods: the period before the First World War, the Communist period, the most comprehensive 

section being dedicated to the actual period (1989-2006) named the Transition period. 

The last section comprise a short description of the situation of the main agricultural sectors, 

viewed from a national perspective, capable to offer clues and essential data regarding the 

performance of the exploitations from studied area.  

Chapter 3 – The economic performance of agricultural exploitations from Covurlui Plateau 

under the CAP influence is the central point of preoccupation, synthesizing the most important 

ideas about the studied subject. 

In the first part are approached from a theoretically perspective the fundamental concepts of the 

studied theme, like: economic performance, efficiency, profitability and also the scientific 
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methods to measure them. Are presented also: the necessity of approaching the economic 

performance at an exploitation level and the covered stages to determine the economic 

performance from Covurlui Plateau area. 

Subsequent to the clarification of the fundamental concepts and study’s methodology are 

presented the major features of the studied zone: natural landscape, demographic situation and 

the economic development of the area, highlighting agricultural components. 

The third section includes a description of economic performance of the representative 

exploitations from Plateau Covului area, comprising elements like: system of organization, 

applied technologies and a broad description of the economic results from agricultural activity of 

the farm. For a more nuanced view of causes and perspectives of evolution are presented also the 

farmers’ opinions about their activity’s changes determined by Romanian integration in EU.  

 Chapter 4 – Computer applications – modern tools of  agricultural exploitations’ 

management and their analyze, appears like a natural consequence to the conclusions of the first 

3 chapters, which suggest that CAP is only a premise of develop a profitable activity, but the 

performance of every exploitation is first of all influenced by the quality of the its management.  

In the first part is highlighting the importance of computer applications, tools which are capable 

to eliminate the most relevant disadvantages of an efficient planning with conventional methods. 

Then are approached subjects related to the software usage in agriculture, the causes of this 

behavior and are described the function’s principles of the most common computer applications 

used at a national and international level. 

The next section of this chapter deals with the stages and the principles of creating software for 

agriculture, with a link to the specificity to the national agriculture. 

Chapter 5 - AGRISOFT-PLAN, a modern tool for farm management, synthesize in a original 

manner the solution found by the author to help the exploitations’ chiefs managing their 

business. 

The chapter began underlining the importance of panning in agricultural activities. In the next 

sections the computer application is presented in terms of its scope, its functions, beneficiaries, 

the original elements, the functionality and types of generated reports. 

The thesis finishes with the author’s conclusions and recommendations and with the 

bibliography used in this intellectual tour. 
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REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

18 
 

Lista anexelor / List of annexes 

 

Lista anexelor – List of annexes 
 

Anexa 1 
 

Bugetul provizoriu al Uniunii Europene, pentru anul 2010 /  
Draft European Union Budget, for 2010 year 

Anexa 2 Bugetul Uniunii Europene în 2009 / 2009 European Union Budget 

 
Imagini din satelit / Satellite images 

Anexa 3    
 

România, Drăguşeni, Podişul Covurlui, imagine de la aprox. 500 m altitudine / 
Romania, Drăguşeni, Covurlui Plateau, around 200 m altitude image 
 
România, Pechea, Podişul Covurluiului, imagine de la aprox. 500 m altitudine / 
Romania, Pechea, Covurlui Plateau, around 200 m altitude image 

Anexa 4    
 

Federaţia Rusă, Podgomoye, apr. 5000 m altitudine / 
Russian Federation, Podgomoye, around 5000 m altitude image 
 
Franţa, Bouchala,  apr. 500 m altitudine / 
France, Bouchala, around 500 m altitude image 

Anexa 5   
 

Spania, Herrericos, apr. 500 m altitudine / 
Spain, Herrericos, around 500 m altitude image 
 
Turcia, Guneşli, apr. 500 m altitudine / 
Turkey, Guneşli, around 500 m altitude image 

 
Statistici economice şi demografice la nivelul UE şi a României / 

Economic an demografic statistics about UE and Romania 
 
Anexa 6  
 

Nivelul de pregătire şi educaţie în agricultură /Training and education in Agriculture  
 
Densitatea populaţiei (locuitori/km2) / Population density 

Anexa 7 
 

Dezvoltarea economică / Economic development 
PIB în procente / cap de locuitor (EU 27 = 100)  / GDP in pps/capita (EU 27=100) 

Anexa 8 
 

Populaţia ocupată în agricultură ca % din totalul populaţiei ocupate – 2007/ Population working 
in agriculture in %, related to the total population – 2007 year 
 
Suprafaţa medie a unei exploataţii agricole 2005 (ha) / Average agricultural exploitation size in 
2005 (ha)  

Anexa 9 
 

Suprafaţa agricolă utilizată în funcţie de mărimea exploataţiei / Agricultural surface used, 
related to the size of  the exploitations in Romania 
 
Total sume PAC allocate României între 2007-2013 (miliarde euro) / Total amount of CAP 
funds, alocated to Romania between 2007-2013 

 
Răspunsuri la chestionar  / Questionnaire answers 

Anexa 10 
 

Evoluţia mărimii exploataţiei între 2004-2005 şi 2009 
Farm size evolution between 2004-2005 and 2009 
 
Diversificarea activităţilor exploataţiei ca urmare a obţinerii  fondurilor europene 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

19 
 

Diversification of activities in farms as a result of the receiving European funds  

Anexa 11 
 

Schimbările în structura culturilor şi a raselor de animale crecute în fermă ca urmare a obţinerii 
fondurilor europene 
Changes in crop structure and species of animals bred in farm as a result of the receiving 
European funds 
 
Evoluţia mărimii parcelelor de teren ca urmare a integrării României în UE 
Evolution of the size of the exploited  parcels as a result of Romanian integration in EU 

Anexa 12 
 

The importance of Romanian integration in EU, in the process of bringing together the parcels 
Importanţa aderării în procesul comasării parcelelor 
 
Improving work conditions as a result of Romanian integration in EU 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ca urmare a aderării la UE 
 

Anexa 13 
 

Evoluţia timpului de muncă la nivelul exploataţiei 
Evolution of working time in farm as a result of the receiving European funds 
 
Percepţia asupra nivelului birocraţiei 
Perception about evolution of bureaucracy as a result of Romanian integration in EU 

Anexa 14 
 

Percepţia asupra stabilităţii în domeniul agricol 
Perception about  stability in agricultural field as a result of  Romanian integration in EU  
 
Percepţia asupra statutului social al fermierului  
Perception about  farmer social statut as a result of Romanian integration in EU  

Anexa 15 
 

Frecvenţa utilizării computerului la nivelul exploataţiei agricole 
The frequency of computer usage in farm activity 
 
Frecvenţa întocmirii unor documente necesare în managementul fermei 
The frequency of planning the activity in writing  

Anexa 16 
 

Metoda de estimare necesarului de materii prime şi cheltuieli la nivelul fermei 
Methods of estimating the quantity of row materials and operating costs in farm 
 
Metode utilizate pentru analiza profitabilităţii 
Methods used to analyse profitability of farm 

 
Tipuri de rapoarte generate de software privind situaţia curentă a fermei / 

Types of reports generated by the AGRISOFT-MANAGER about current situation of farm 

Anexa 17 
 

Terenuri destinate activităţii / Land destinated to the activity 
 
Animale / Animals 

Anexa 18 Clădiri şi utilaje agricole / Buildings and farm equipment 
 
Tipuri de rapoarte generate de AGRISOFT-MANAGER privind proiectele de investiţii ale exploataţiei 

Types of reports generated by AGRISOFT-MANAGER, concerning investment projects of the 
exploitation 

Anexa 19 Utilaje / Farm equipment 

Anexa 20 
Clădiri şi utilaje agricole reţinute pentru exploatare / Buildings and farm equipment retained for 
exploitation purposing 

Anexa 21 Plan de cultură – anul 3 / Annual crop plan - 3’rd year 
Anexa 22 Tabel centralizator al suprafeţei agricole şi a ponderii culturilor în totalul acesteia / 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

20 
 

Summarising table of land surface and of the annual crops’ weight in the total surface. 

Anexa 23 
Conformitatea culturilor cu potenţial agricol al zonei / Crops conformity with the agricultural 
potential of the area  

Anexa 24 
Asigurarea surselor de finanţare a proiectului de investiţii / Financing sources of the 
investment project 

Anexa 25 Planul de finanţare a investiţiei / Financial plan of the investment 
Anexa 26 Deviz general / Summarized estimate 
Anexa 27 Deviz  pe obiect / Investment partial estimate 

Anexa 28 
Graficul de implementare fizică şi financiară a investiţiei / Investment implementation - physic 
and financial plan 

Anexa 29 Buget anual al fermei 2012 / Farm Annual Budget 2012 
Anexa 30 Flux de numerar 2009 / Cash-flow 2009 
Anexa 31 Flux de numerar 2009 – 3013 / Cash-flow 2009- 2013  
Anexa 32 Prognoza veniturilor 2009 – 3013 / Incomes Forecast 2009- 2013 
Anexa 33 Prognoza cheltuielilor 2009 – 3013 / Expenses Forecast 2009- 2013 
Anexa 34 Proiecţia contului de profit şi pierdere 2009 – 3013 / Profit and Loss Forecast 2009- 2013 
Anexa 35 Bilanţ 2007 2009 – 2013 / Balance sheet 2007 2009 – 2013 
Anexa 36 Indicatori financiari / Financial indicators  
Anexa 37 Graficul de rambursare al creditului / Reimbursement schedule of the credit   

Anexa 38 
Lista input-urilor utilizate 2009 / List of the utilised  inputs 2009 
 
Lista clienţilor / List of the clients 

 
Tipuri de rapoarte privind evoluţia unor indicatori de rentabilitate la nivelul exploataţiei agricole 
Reports concerning the evolution of some profitability indicators of the agricultural exploitation 

Anexa 39 Evoluţia producţiei agricole / The evolution of the agricultural production 

Anexa 40 

Gradul de utilizare a utilajelor de-a lungul anilor / Situation of farming equipment utilisation 
over the years 
 
Gradul de solicitare a utilajelor pe campanie / Farming equipment utilisation during one 
agricultural campain 

Anexa 41 
Efecte economice directe ca uramare a implementării proiectului de investiţii / Direct economic 
effects as a result of investment project implementation.  

Anexa 42 Pedigriu / Pedigriu 
 

Evoluţia performanţei economico-financiare a exploataţiilor agricole în arealul studiat / 
Evolution of the economic and financial performance of the exploitation in the studied zone 

Anexa 43 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. ROXANA G. SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. ROXANA G. SRL 

Anexa 44 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGRIBAN. SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGRIBAN. SRL 

Anexa 45 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C.COMPANIA OPREA. SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. COMPANIA OPREA. SRL 

Anexa 46 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii – SOC AGRICOLA ÎNFRĂŢIREA 
Economic and financial evolution of exploitation - SOC AGRICOLA ÎNFRĂŢIREA 

Anexa 47 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. CULDOM  SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. CULDOM  SRL 

Anexa 48 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. CORADAMI SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. CORADAMI SRL 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

21 
 

Anexa 49 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - P.F. DUMITRIU VIOREL 
Economic and financial evolution of exploitation - P.F. DUMITRIU VIOREL 

Anexa 50 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - P.F. SANDRU NELA 
Economic and financial evolution of exploitation - P.F. SANDRU NELA 

Anexa 51 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - P.F. GRECU ALEXANDRU 
Economic and financial evolution of exploitation - P.F. GRECU ALEXANDRU 

Anexa 52 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGRIMAT MATCA SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGRIMAT MATCA SRL 

Anexa 53 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGROSERVICE SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGROSERVICE SRL 

Anexa 54 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. MARGINEA SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. MARGINEA SRL 

Anexa 55 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. PRODMIX SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. PRODMIX SRL 

Anexa 56 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGROTEC  SA 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGROTEC  SA 

Anexa 57 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGROSIV MIXT SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGROSIV MIXT SRL 

Anexa 58 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - SOC AGRICOLĂ CERES 
Economic and financial evolution of exploitation - SOC AGRICOLĂ CERES 

Anexa 59 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGROVIC SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGROVIC SRL 

Anexa 60 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. FORSYTHIA SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. FORSYTHIA SRL 

Anexa 61 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - A.F. VLASIE MIHAELA 
Economic and financial evolution of exploitation - A.F. VLASIE MIHAELA 

Anexa 62 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - P.F. SAVASTRE COSTICĂ 
Economic and financial evolution of exploitation - P.F. SAVASTRE COSTICĂ 

Anexa 63 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - P.F. CRĂCIUN SAVA 
Economic and financial evolution of exploitation - P.F. CRĂCIUN SAVA 

Anexa 64 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. PERLA NICOREŞTI SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. PERLA NICOREŞTI SRL 

Anexa 65 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. AGRONIC SRL  
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. AGRONIC SRL 

Anexa 66 
Evoluţia economico-finaciară a societăţiii - S.C. ANDICOSTALEX SRL 
Economic and financial evolution of exploitation - S.C. ANDICOSTALEX SRL 

Anexa 67 

Evoluţia economico-financiară a exploataţiilor care au beneficiat de fonduri pentru dezvoltare 
SAPARD şi FEADR / 
Economic and financial evolution of exploitation which benefited from development SAPARD 
and FEADR funds 

Anexa 68 

Evoluţia economico-financiară a exploataţiilor care nu au beneficiat de fonduri pentru 
dezvoltare SAPARD şi FEADR / 
Economic and financial evolution of exploitation which haven’t benefited from development 
SAPARD and FEADR funds 

Anexa 69 
Comparaţii între cele două tipuri de exploataţii 
Comparisons between the two types of exploitations 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

22 
 

Concluzii 

În  condiţiile  noi  create prin trecerea la economia de piaţă şi aderarea României la 

Uniunea Europeană, în  care  exploataţiile  agricole  dispun  de  autonomie managerială, de  

competenţe decizionale în variate direcţii, analiza retrospectivă  şi prospectivă a situaţiei 

economico-financiare a exploataţiilor agricole este un instrument absolut necesar pentru a 

înţelege cauzele şi forţele care acţionează şi induc evoluţii în sistemul agrar al ţării noastre, la 

nivel de ramură şi la nivel de exploataţie.  

Politicile agricole oricât de bune ar fi nu pot da rezultate în lipsa existenţei unor 

beneficiari capabili să le înţeleagă şi să le valorifice conţinutul. Resursele alocate vor fi risipite şi 

sărăcia şi dependenţa de ajutoarele providenţiale se vor perpetua şi generaliza şi vor lua locul 

prosperităţii, dacă nu sunt identificate motivaţiile comportamentale la nivelul exploataţiei şi ale 

sistemului în general. 

Studiul de faţă încercă prin intemediul unei abordări ştiinţifice, realiste, o creionare a 

situaţiei şi  perspectivelor exploataţiilor agricole  zona Podişul Covurlui, precum şi găsirea unor 

soluţii în sprijinul procesului managerial, care utilizate la nivelul fermelor, ar putea influenţa 

creşterea performanţei economico-financiare a acestora. 

Din cercetările efectuate se desprind următoarele concluzii: 

 

Politica agricolă comună  a luat naştere  în Europa de Vest a anilor 1950, dintr-o 

dorinţa comună de a garanta siguranţa alimentară  cetăţenilor ei, la costuri rezonabile. Fiind 

considerată în fapt singura veritabilă politică comună, apariţia şi evoluţia PAC a ocupat şi încă 

ocupă un loc important al preocupărilor, legiferărilor şi bugetului european.  

Importanţa acestei politici, poate fi probată inclusiv prin elemente cantitative, 

precum faptul că 80% dintre textele publicate în Jurnalul Oficial al CE aparţin domeniului 

agricol şi nu mai puţin semnificativ, de faptul că şi în prezent, circa 40% din bugetul comunitar 

este orientat către acest domeniu. 

Iniţial PAC a avut ca obiective esenţiale creşterea productivităţii agriculturii, 

asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia agricolă, garantarea siguranţei 

aprovizionărilor, asigurarea unor preţuri rezonabile de livrare către consumatori. 

Ulterior PAC a suferit numeroase modificări, atât în ceea ce priveşte obiectivele sale 

cât şi de conţinut. 

În anii 1980, pentru prima dată, Comunitatea a înregistrat un excedent al 
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aprovizionării cu produse alimentare, gradul mediu de auto-satisfacere atingând nivelul de 103%. 

La începutul anilor 90, gradul de auto-satisfacere, pentru Comunitatea celor 12, era de 120% 

pentru cereale, 133,7% pentru zahăr, 121% pentru unt şi 102% pentru carne, demonstrând că în 

linii mari PAC îşi atinsese obiectivele iniţiale. 

Treptat PAC a trecut într-o nouă etapă, a reformelor vizând eliminarea excedentelor 

de produse care generau costuri injuste pentru contribuabili, erodarea veniturilor agricultorilor, 

din cauza scăderii preţurilor şi distorsiuni pe pieţele internaţionale pe care se valorificau produse 

agricole cu preţuri foarte mici (diferenţa de cost fiind reprezentată de subvenţii). 

Departe de a fi demodată sau inoportună, reglementarea sectorului agricol european 

capătă noi valenţe şi conotaţii în perioada actuală, accentul fiind pus pe: protecţia şi 

îmbunătăţirea mediului înconjurător, bunăstarea şi protecţia animalelor, dezvoltarea 

infrastructurii rurale, dezvoltarea activităţilor turistice şi a serviciilor rurale, încurajarea tinerilor 

de a se stabili în mediul rural, măsuri care fac parte dintr-o viziune mai largă a dezvoltării 

durabile a mediului rural. 

Deşi cu o durată de viaţă care ar putea să o caracterizeze ca suficient de matură, PAC 

se confruntă cu noi provocări precum: extinderea repetată a Uniunii, schimbările climatice şi 

criza financiară globală, care la rându-i este un rezultat al globalizării. 

Ţinând cont de aceste elemente, tendinţele actuale de reformare ale PAC sunt axate 

pe simplificarea tehnică, politică  şi reducerea costurilor administrative necesare implementării 

ei, într-un efort de a o face prietenoasă cu cetăţenii, flexibilă în raport cu provocările şi cât mai 

eficientă posibilă.  

Avantajele naturale, dublate de susţinerea producţiei prin PAC a permis Europei să îşi 

dezvolte un sistem agricol complex şi echilibrat, pentru anumite tipuri de produse agricole fiind 

considerata lider mondial şi per ansamblu, Europa fiind cel de-al doilea mare exportator de 

alimente din lume. 

Un aspect fundamental conexat rezultatelor cantitative ale PAC, îl reprezintă însă şi 

aspectele calitative care au însoţit evoluţia pozitivă a producţiei agricole şi veniturilor 

agricultorilor sistemul de garantare a calităţii şi originii produselor constituind un sui generis al 

Politicii Agricole Comune. 

Aceste realizări costă în prezent fiecare cetăţean aproximativ 2 euro pe săptămână, 

adică aproximativ preţul unui kilogram de mere, ceea ce se consideră a fi un preţ rezonabil plătit 

pentru o hrană sănătoasă şi suficientă şi bucuria de a avea o zonă rurală vie şi diversă.  

Politica Agricolă Comună reprezintă în opinia noastră un exemplu de management de 

succes, care a reuşit să anticipeze şi să gestioneze situaţia agricolă într-un mod fericit pentru 
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locuitorii Europei3.  Acest parcurs a avut şi are în continuare contestatari, cu argumente mai mult 

sau mai puţin întemeiate, dar privind retrospectiv nu pare a avea alternative. 

 

În timp ce  partea de vest şi centrală a  Europei a menţinut în general drumul 

organizării capitaliste, iar ca formă de organizare a statului a păstrat tiparele definite încă de la 

constituirea statelor naţionale, în perioada echivalentă, România a trecut prin schimbări 

succesive majore a modului de organizare a statului, care au avut ample efecte asupra relaţilor de 

proprietate, formelor de organizare a muncii, mentalităţii cetăţenilor ei şi în ultimă instanţă 

asupra performanţelor activităţii agricole. 

Trecerea de la monarhie la organizarea ca republica şi de la capitalism la comunism 

şi înapoi, a tulburat profund dezvoltarea statului român, ai cărui lideri nu au fost pregătiţi să  

managerieze procesul schimbării. 

Reforma agrară realizată imediat după unirea Principatelor Române şi cea din  1864, 

deşi au determinat o restructurare profundă a sistemului relaţiilor de proprietate în domeniul 

funciar, marcând desfiinţarea relaţiilor feudale, nu au avut ca efect şi o îmbunătăţire a 

performanţelor agricole, deoarece ţăranul român devenit proprietar de pământ, nu avea 

inventarul şi capitalul necesar pentru exploatarea acestuia. 

Considerată cea mai amplă reformă de acest fel din întreaga Europă în perioada 

respectivă, Reforma agrară din 1918 a produs mutaţii semnificative în structura proprietăţii 

funciare dar nu a rezolvat şi problema performanţei. Economistul V. Madgearu  arăta încă de 

atunci că gospodăria mică ţărănească cu o suprafaţă de 3-4 hectare teren agricol, pe lângă faptul 

că nu asigură utilizarea integrală a forţei de muncă a familiei ţărăneşti, nu-şi asigură complet 

necesarul de produse agricole pentru autoconsumul propriu, aflându-se într-o economie de 

subzistentă. 

În 1935, situaţia generală a agriculturii noastre, comparativ cu realizările obţinute de 

alte ţări în aceeaşi perioadă, se găsea într-o certă stare de înapoiere, cauza principală fiind 

pământul care era lucrat prin mijloace şi tehnici tradiţionale, în condiţiile unei dotări tehnice 

reduse şi disproporţionat repartizate între zonele geografice. O mare parte din inventarul folosit 

în agricultura românească era de calitate inferioară, mai ales plugurile, grapele şi rariţele care 

erau de regulă instrumente primitive. Chiar şi maşinile de treierat erau vechi, uzate, exploatate la 

maximum. 

Totuşi, prin suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, agricultura României deţinea 

                                                
3 Ne referim la vechile state membre, in care PAC a avut suficient răgaz să îşi arate beneficiile 
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un loc important în agricultura mondială, locul IV în Europa şi pe plan mondial în privinţa 

suprafeţei cultivate cu grâu, locul IX în Europa şi în lume în privinţa producţiei obţinute la 

aceeaşi cultură. România deţinea locul I în Europa, în comerţul european cu acest produs si locul 

II în lume, cu pondere de 5,1 %  în comerţul mondial cu grâu.  

De asemenea, ţara noastră ocupa locul I în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu 

porumb, producţia obţinută şi producţia exportată în Europa, locul II ca suprafaţă, IV ca 

producţie obţinută şi II ca export net în agricultura mondială, din anul 1909 până în 1939. 

Locurile ocupate de România în ceea ce priveşte culturile agricole, atât în cadrul 

Europei cât şi în întregul sistem agricol mondial i-au adus denumirea de "grânarul Europei" . 

Instaurarea regimului comunist a adus o nouă organizare a factorilor de producţie, 

imprimând un nou sens evoluţiei agriculturii româneşti. Deşi există date care atestă că în această 

perioadă s-au înregistrat creşteri importante ale tuturor categoriilor de producţii majoritatea 

opiniilor din literatura de specialitate argumentează faptul că în această perioadă domeniul 

agricol a fost împins către dezastru, prin reducerea potenţialul productiv al pământului, eroziunea 

solului, risipirea resurselor financiare în investiţii privind sistemele de irrigaţii care sunt 

nerentabile, deteriorarea biologică a raselor de animale ca urmare a neasigurării condiţiilor de 

furajare si îngrijire a acestora, îmbătrânirea si feminizarea forţei de muncă din agricultură 

cauzată de expansiunea industriei, etc.  

Sistemul de management, caracterizat prin centralizare excesivă, planurile nerealiste 

de producţie, crearea unui dezechilibru major între producţia vegetală şi producţia animală şi 

sistemul de organizare a muncii care nu încurajau creşterea eficienţei şi competitivităţii activităţii 

agricole ci împingeau către risipă şi delăsare şi-au pus negativ amprenta pe capacitatea 

antreprenorială a fermierilor români. 

Revoluţia română din decembrie 1989 a marcat profund spaţiul rural românesc. Într-

o perioadă extrem de scurtă au avut loc modificări de esenţă în structura proprietăţii funciare, au 

dispărut unităţile agricole socialiste, schimbându-se radical organizarea economico-socială a 

agriculturii, în vederea aşezării ei pe sistemul economiei de piaţă.  Revenirea la forma de 

organizare capitalistă nu a adus şi împlinirea aşteptărilor românilor legate de domeniul de 

activitate agricol,  rezultatele de producţie obţinute în anii 2000-2009 situându-se cu mult sub 

cele realizate de ţările vechi membre UE, ajungând cu mici excepţii şi fluctuaţii la circa 50% din 

acestea. 

Dimensiunea medie a unei exploataţii agricole din România este de 3,37 ha şi este 

divizată în aproximativ 3,73 parcele, fapt care o situează cu mult sub dimensiunea medie a 

unei ferme europene şi nu permite desfăşurarea unei activităţi în condiţii de performanţă. Vârsta 
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înaintată a fermierilor şi lipsa de cunoştinţe în domeniu favorizează lipsa de eficienţă. 

Situaţia agriculturii româneşti nu este contrabalansată de valorificarea altor resurse 

strategice existente la nivel naţional care să se substituie pierderile suferite prin neexploatarea 

potenţialului natural al ţării. Ca urmare veniturile locuitorilor sunt relativ scăzute (în zonele 

rurale, media venitului/persoană/lună este de aproximativ 95 Euro), peste 70% din oamenii 

săraci găsindu-se în zonele rurale. O parte însemnată a tinerilor au emigrat în partea vestică a 

Europei, în speranţa obţinerii mai uşoare a surselor de existenţă. 

Situaţia descrisă mai sus sugerează că România la începutul secolului 21 se confruntă 

cu aceleaşi probleme pe care le avea şi la începutul secolului 20: fărâmiţarea excesivă a 

suprafeţelor agricole, slaba dotare tehnică a fermierilor, capriciile vremii şi fluctuaţiile de preţuri 

şi producţie agricolă, care decapitalizează fermierii. La acestea se adaugă altele noi dintre care 

globalizarea pieţelor şi schimbările climatice şi par a juca cel mai important rol. 

Analiza evoluţiei locului istoric ocupat de agricultura românească în lume, pornind 

de la poziţia de grânar al Europei, şi ajungând la poziţia de importator net de produse 

alimentare, sugerează că atât timp cât factorul decisiv a fost reprezentat de condiţii naturale şi 

suprafaţă, ţara noastră a demonstrat că are un potenţial remarcabil. Când însă managementul a 

început să joace un rol mai important în gestionarea factorilor de producţie, în realizarea şi 

punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare, amplificând astfel potenţialul naturii, România a 

eşuat lamentabil. 

 

Odată cu accentuarea caracterului limitat, restrictiv al resurselor, al factorilor de 

producţie, conceptele de performanţă eficienţă şi rentabilitate economică au cunoscut o largă 

răspândire în timp şi spaţiu.  

Studiul de faţă s-a axat pe un segment al exploataţiilor definitorii unei zone 

geografice considerată cea mai săracă din Europa în încercarea de a surprinde evoluţia 

performanţei economice a acestora în contextul provocărilor şi avantajelor determinate de 

integrarea României în UE.   

Delimitarea zonei de studiu (Podişul Covurluiului) s-a realizat în primul rând având 

la bază experienţa şi contactele profesionale ale autorului în această regiune. Profilul şi 

dimensiunea exploataţiilor din zonă a necesitat limitarea demersului la acele exploataţii agricole 

care sunt cu adevărat caracteristice zonei, care păstrează o evidenţă chiar şi sumară a activităţii şi 

a căror dimensiuni permit surprinderea impactului integrării în Uniunea Europeană. 

Pornind de la această stare de fapt s-a creat un eşantion de 24 de exploataţii agricole, 

dintre care 12 beneficiare de fonduri nerambursabile  pentru investiţiile SAPARD şi FEADR şi 
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12 care nu au beneficiat decât de fonduri europene în cadrul măsurilor de piaţă (subvenţii sub 

forma plăţilor directe şi complementare pe suprafaţă). 

Mărimea medie a exploataţiei din cadrul eşantionului studiat a fost de 456 ha teren în 

anul de referinţă 2005 şi 579 ha în anul 2009.  

Din totalul exploataţiilor studiate, 6 desfăşoară şi activităţi zootehnice în afara de 

cultura mare ultima activitate fiind preponderentă la nivelul zonei. 

 Analiza activităţii s-a realizat prin prisma documentelor financiar contabile existente 

la nivelul exploataţiilor, corelate cu faptele percepute în mod nemijlocit de autor şi cu opiniile 

şefilor de exploataţii agricole, cu care s-a întreţinut o relaţie profesională de cel puţin 2 ani.   

Pentru înţelegerea complexă a situaţiei exploataţiilor agricole s-a realizat o descriere 

generală a arealului. Din această secţiune reiese că Podişul Covurlui are o climă  caracterizată ca 

temperat-continentală, cu tendinţe excesive determinate de verile secetoase şi iernile aspre, cu 

viscole frecvente. Repartiţia anuală a precipitaţiilor este neuniformă, cantitatea lunară de 

precipitaţii medie este printre cele mai scăzute din tara. Vegetaţia regiunii este specifică 

regiunilor de silvostepă şi stepă.  

Densitatea populaţiei este sub media pe ţară - 75-100 locuitori/km². Populaţia rurală, 

este dominantă numeric în comparaţie cu cea urbană.  Predomină satele mici, iar aşezările 

urbane provin din vechile târguri medievale.  

Componenta economică a spaţiului regional are drept suport fundamental 

agricultura. Evoluţia fenomenului agricol în timp reflectă o presiune crescândă a omului asupra 

peisajului, cu defrişări susţinute pentru lărgirea terenurilor cultivate, în prezent circa 82 % din 

totalul suprafeţei agricole având destinaţia de teren arabil, din care un procent de aproximativ 

65% este utilizat pentru cultura cerealelor. 

Ca urmare a modului de utilizare a terenului şi subdezvoltării economice peisajul 

rural apare degradat, oferind o imagine cu caracter dezolant. 

Zootehnia este într-un declin accentuat, numărul animalelor scăzând cu tendinţe 

excesive în anii cu condiţiile agrometeorologice neprielnice. Situaţia şeptelului din judeţ nu este 

în cazul bovinelor nici la nivelul mărimii înregistrate în anul 1935.  

Viticultura, deşi a jucat un rol important în perioada comunistă, prin numeroasele şi 

cunoscutele centre vini-viticole  şi-a pierdut mult din relevanţa economică, fiind mai mult o 

sursă de producţie locală. 

Industria este slab dezvoltată, în zonă existând doar unităţi de producţie locală, cu 

mai puţin de 30 de angajaţi. Turismul nu are nici un fel de reflectare în viaţa economică a 

regiunii, suferind ca urmare a infrastructurii deficitare, a calităţii peisajului şi a lipsei de 
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promovare.  

 

Studiul activităţii agricole la nivelul eşantionului relevă faptul că performanţa 

economică a exploataţiilor agricole reprezentative din zona Podişului Covurluiului a evoluat 

pozitiv,  însă cu discrepanţe majore la nivelul unităţilor, diferenţe cauzate de managementul 

acestora. 

Exploataţiile agricole din eşantion funcţionează în marea majoritate (19) în spaţii 

special amenajate pentru a fi folosite ca ferme, unele foste incinte de CAP sau IAS. Ceea ce este 

caracteristic majorităţii fermelor este amplasarea lor în interiorul sau la periferia localităţilor (cu 

3 excepţii) şi nu în mijlocul terenurilor pe care le exploatează, situaţie caracteristică vestului 

Europei.  

Acest fapt face ca managerii de exploataţii să nu se ataşeze de spaţiul în care 

lucrează neconferindu-i altă valoare decât cea de obiect al exploatării. Situaţia este accentuată şi 

de forma de deţinere a terenului, în marea majoritate arendat. Nici una dintre exploataţiile 

agricole din eşantion nu a realizat în ultimii 4 ani acţiuni de îmbunătăţire a  peisajului sau 

combatere a eroziunii solului, suplimentare faţă de bunele condiţii de agricole impuse pentru 

acordarea plăţilor directe pe unitatea de suprafaţă. 

Nu există indicii care să demonstreze că pe termen mediu şi lung situaţia peisajului 

rural se va schimba, în lipsa unor programe exclusiv destinate acestui scop. 

Toate fermele deţin utilaje şi maşini agricole în proprietate, construcţii utilizate 

pentru depozitarea materiilor prime, iar o parte deţin şi magazii de depozitare a cerealelor, deşi 

nu pentru întreaga producţie ce o pot obţine de pe terenul exploatat. 

Societăţile cu răspundere limitată, pe acţiuni şi asociaţiile agricole folosesc în special 

forţă de muncă salariată spre deosebire de persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale, 

unde forţa de muncă angajată se foloseşte doar ocazional. 

Proprietarul este în toate cazurile şi managerul exploataţiei şi de asemenea în toate 

cazurile şi persoana responsabilă cu aspectele tehnice ale procesului de producţie. 

La nivelul producţiei vegetale se aplică în principiu sistemul de management 

convenţional agricol, constând în arătura de toamnă (cu întoarcerea brazdei) la 25-28 cm 

adâncime, urmată de un număr mare de lucrări ale solului pentru pregătirea patului germinativ 

(în special pentru culturile cerealelor de toamnă). 

Deşi există o preocupare a rotaţiei culturilor, nu există evidenţe coerente la nivelul 

exploataţiilor care să sugereze că acesta se face cu un anumit scop (fructificarea avantajelor) şi 

nici înregistrări sistematice pe mai mult de 2 ani din a căror analiză să rezulte respectarea 
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planurilor realizate. Fărâmiţarea terenului este considerată o piedică în aplicarea sârguincioasă a 

rotaţiei culturilor. 

 Fertilizarea se realizează în proporţie covârşitoare cu îngrăşăminte chimice. 

Exploataţiile care deţin şi animale utilizează pe o mică parte a terenului (în special păşune) 

îngrăşămintele organice, dar de regulă acestea sunt valorificate de către producătorii de legume 

din zonă. Circa 35% din suprafaţa deţinută în exploatare de cele 24 de ferme este irigabilă 

utilizându-se sisteme de irigaţii prin aspersiune. 

Ca urmare a aderării la UE,  la doar 2% din totalul exploataţiilor s-a produs o 

modificare substanţială a structurii activităţilor sau raselor de animale, la 11% modificări minore 

iar la 87% nu s-a produs nici o modificare. 

  

Analiza economico-financiară la nivelul fiecărei exploataţii demonstrează că: 

La nivelul întregului eşantion cifra de afaceri a crescut în mod real cu un procent de 

36% în intervalul 2005-2008. Exploataţiile care au beneficiat de subvenţii pentru investiţii 

(Grupul I) au înregistrat o creştere cu 63% în raport cu situaţia de referinţă iar grupul 

exploataţiilor care nu a accesat programe de finanţare (Grupul II) a înregistrat o creştere de doar 

8%.  

Veniturile din subvenţii au crescut ca pondere în totalul veniturilor, astfel că 

reprezenta 23% din totalul veniturilor de exploatare pentru societăţile care au accesat programe 

de investiţii şi doar 9% pentru grupul societăţilor care nu au primit subvenţii pentru dezvoltare.  

Cheltuielile de exploatare la nivelul întregului eşantion au crescut în medie cu 47% 

faţă de situaţia anului 2005, creştere cu 2 puncte procentuale sub nivelul creşterii veniturilor 

totale din exploatare (45%).  

Situaţia creşterii este cauzată în primul rând de creşterea suprafeţelor exploatate 

(29% în medie pentru fiecare exploataţie) şi de creşterea preţurilor materiilor prime utilizate în 

procesul de producţie. 

Însă detalierea pe cele două grupe de exploataţii şi apoi o analiză la nivel individual 

arată că există variaţii considerabile ale creşterii cheltuielilor de exploatare. Raportate la 1.000 

de lei venituri, evoluţia cheltuielilor de exploatare a evoluat diferit la cele două grupe de 

exploataţii. La primul grup cheltuielile scad de 963 la 882 iar la cel de-al doilea cresc de la 960 

la 968 lei raportate la 1.000 lei venituri.  

Cheltuielile financiare în cadrul eşantionului de exploataţii studiat au crescut cu un 

procent de 241%.  Totuşi din totalul cheltuielilor necesare pentru  exploatarea unui ha, 

cheltuielile financiare reprezintă procentual doar 1,48%. 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

30 
 

Profitul din exploatare a crescut doar la societăţile care au beneficiat de fonduri 

pentru investiţii (cu 484%)  nu şi în cazul celor care au beneficiat doar de sprijin prin măsuri de 

piaţă şi plăţi directe care au înregistrat o scădere în termeni reali ai profitului din exploatare cu 

3%. Creşterea profitului din exploatare nu poate fi pusă pe seama dimensiunilor exploataţiilor 

deoarece Grupa I are în exploatare în medie 514 ha anual , iar Grupa II are 643 ha.  

Masa profitului din exploatare cunoaşte totuşi evoluţii destul de neuniforme în cadrul 

celor 2 categorii de exploataţii. 

În ceea ce priveşte situaţia patrimoniului s-a arătat că valoarea activelor totale a 

crescut per ansamblu cu o medie de 68%. Valoarea activelor din rândul exploataţiilor din Grupa 

I au crescut în mod real cu 136% în timp ce valoarea activelor Grupei II a scăzut în termeni reali 

cu 1%. În cadrul acestora imobilizările corporale au cunoscut şi ele evoluţii diferite, crescând cu 

187% (sau 292.595 lei / exploataţie) în cazul exploataţiilor care au beneficiat de fonduri 

nerambursabile pentru investiţii scăzând însă în termeni reali cu 11% (sau 39.417 lei 

/exploataţie) pentru cea de a doua grupă. 

Capitalul propriu mobilizat în afacere a cunoscut o evoluţie pozitivă de 46% în 

raport cu situaţia luată ca reper, însă doar la exploataţiile din Grupa I a crescut, cu 100%, 

scăzând în acelaşi timp la exploataţiile din Grupa II cu 9%. 

Valoarea datoriilor pe termen mediu şi lung a crescut considerabil pentru primul 

grup de exploataţii (cu 469% ) în timp ce în cazul exploataţiilor din grupul al doilea a crescut 

doar cu 12% sau 45.950 lei.  

 Concludentă în privinţa performanţei economice este însă analiza ratelor 

rentabilităţii. 

Rata rezultatului din exploatare iniţială a fost de 3,74% respectiv de 3,97% pentru 

cele două grupuri de societăţi. Ea a crescut la 11,84 % pentru beneficiarele fondurilor 

nerambursabile pentru investiţii şi a scăzut la 3,21% în cazul societăţilor care nu au realizat 

investiţii cu fonduri europene. Singura explicaţie plauzibilă, după eliminarea altor ipoteze şi 

având în vedere şi răspunsurile din cadrul chestonarelor aplicate, este că rata profitului din 

exploatare a cescut pe seama dotărilor superioare a exploataţiilor din Grupul I, care au putut 

efectua economii de materii prime în cadrul procesului de producţie, spre deosebire de cele care 

fac parte din Grupul II, unde nu s-a schimbat nimic în acest sens.  

Rentabilitatea economică însă este scăzută în raport cu rata anuală a dobânzii şi 

rsicurile din domeniu de activitate. Cu o rată anuală a rentabilităţii economice de 8,45% (Grupul 

I) şi 5,69% (Grupul II) aceasta este sub limita dobânzii de politică monetară anuală.  

Rentabilitatea economică suportă variaţii însă de la exploataţie la exploataţie, 
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existând cazuri din ambele grupe când rentabilitatea economică este satisfăcătoare (cu cifre 

cuprinse între 16,9%,  şi 45,35% ). 

Rentabilitatea raportată la suprafaţa deţinută în exploatare a crescut în medie cu 

122%, profitul mediu fiind însă în continuare scăzut pentru tot eşantionul (155 lei/ha), în raport 

cu fermele din vestul Europei. Cel mai bine situate sunt societăţile care exploatează şi animale 

pe lângă activitatea de cultivare a plantelor de câmp.  

 

Analiza la nivel individual al performanţei economice a exploataţiilor relevă faptul 

că aceasta e evoluat diferit, diferenţiat, fără o corelare direct proporţională cu mărimea şi formele 

fondurilor nerambursabile primite. Deşi este evidentă creşterea veniturilor din activitate şi a 

mărimii suprafeţelor deţinute în folosinţă, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu indicatorii de 

rentabilitate. Din totalul de 24 exploataţii analizate, doar 11 desfăşoară activitatea în condiţii de 

rentabilitate de peste 10%. 

Acest lucru se explică printr-o situaţie care scăpată din atenţie se poate transforma 

într-o moară a fondurilor europene, a căror praf nu poate schimba situaţia agricultorilor români. 

Suprafaţa fondului funciar al ţării noastre este una foarte mare în raport cu cea a 

majorităţii statelor europene. Lipsa de capitalizare a fermierilor face ca terenurile să fie 

exploatate doar în parte4, iar exploatarea se realizează cu investiţii reduse pe unitatea de 

suprafaţă.  

Beneficiarii fondurilor europene, intuind avantajele activităţii la scară mai mare au 

tendinţa de a-şi extinde suprafaţa exploataţiei. Acest lucru se face în detrimentul aplicării unei 

tehnologii mai performante şi fără un plan bine pus la punct. Disponibilitatea suprafeţelor îî 

atrage pe managerii exploataţiilor agricole, astfel încât, aşa cum arată datele culese în cadrul 

acestui studiu creşterea medie a mărimii exploataţiei s-a făcut cu un procent de 57%, în contextul 

în care ponderea subvenţiilor în totalul veniturilor a ajuns la 23%. În cadrul eşantionului s-au 

înregistrat şi creşteri cu 477%. 

Problema nu ar fi atât de gravă dacă s-ar ajunge la un punct final sub forma unei 

limitări a posibilităţii de extindere, însă fondurile publice alocate ca sprijin pentru activitatea 

agricolă nu sunt în măsură să acopere necesarul de investiţii al ţării noastre pentru întreaga 

suprafaţă. 

Raţionamentul următor este edificator. 

                                                
4Se estimează că circa 2-3 milioane de ha de teren arabil rămân necultivate anual. A se vedea de exemplu declaraţia 
Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ilie Sârbu, Bistriţa, iunie 2009, 
http://www.ziare.com/articole/teren+nelucrat  
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Luând în considerare doar menţinerea în această stare a parcului de maşini şi utilaje 

agricole existente la nivel  naţional, care este apreciat ca insuficient şi uzat, ar trebui să se 

investească anual circa 836,3 milioane de EURO, considerând înnoirea o dată la 10 ani, a tuturor 

categoriilor de maşini şi utilaje agricole 

Alocările totale ale programului SAPARD, în intervalul 2000-2006, pentru toate 

măsurile au fost de 2,384 milioane de euro, sumă reprezentând atât fondurile publice cât şi 

private destinate realizării tuturor investiţiilor propuse. Împărţind suma la 6 ani rezultă o 

cheltuială anuală de 397,4 milioane de euro, adică doar 48% din necesarul de înlocuire a 

utilajelor şi maşinilor agricole ce trebuie scoase din uz anual. 

Alocările FEADR pentru intervalul 2007-2013, cuprinzând fonduri naţionale şi 

europene dedicate Axei 1 (Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier), reprezintă 

3.170. milioane euro. Suma împărţită la cei 7 ani de alocare reprezintă un efort public de 452,8 

milioane euro anual, la care dacă s-ar adăuga şi investiţii private de o valoare egală, conform 

principiului cofinanţării, ar rezulta o sumă disponibilă de 905,7 milioane de euro. 

Cu alte cuvinte suma este cu 8% mai mare decât cea necesară menţinerii parcului de 

utilaje şi maşini agricole în condiţii normale de lucru. 

Categoric va mai exista o sumă de bani provenind din plăţile directe pe suprafaţă şi 

plăţile pe cap de animal. Dar neexistând obligativitatea investirii lor considerăm că cea mai mare 

parte vor servi pentru atenuarea decalajului nivelului de trai al locuitorilor ţării noastre în raport 

cu cel din partea centrală şi de vest a Europei, adică pentru consum. 

Concluzia care rezultă firesc din raţionamentul de mai sus este că sumele disponibile 

pentru investiţii nu pot face faţă suprafeţei agricole a ţării, în încercarea de modernizare a 

agriculturii, conform tiparului cunoscut.  

Acest context  creează pericolul real al disipării efectelor investiţiilor prin încercările 

managerilor de exploataţii de a se extinde cât mai mult, fără un plan în care principiul eficienţei 

să fie călăuzitor. Dacă ţinem cont şi de faptul că majoritatea achiziţiilor se fac din import, 

situaţia apare şi mai gravă, investiţiile fiind fără efect multiplicator în economie. 

Faptul că fermierii nu trăiesc în mijlocul exploataţiilor şi nu sunt interesaţi de 

înfrumuseţarea spaţiului rural alături de scăderea populaţiei care se preconizează să reprezinte 

19,7 milioane persoane în  2030 şi 16,7 în 2050, sunt argumente în plus care pun într-o lumină 

sumbră perspectivele dezvoltării spaţiului rural românesc din arealul studiat. 

În aceste condiţii a resurselor limitate (cu excepţia terenului agricol) este vizibilă 

criză managerială, în primul rând la nivelul responsabililor de crearea şi punerea în practică a 

politicilor agricole, care nu au reuşit să determine priorităţile şi să stimuleze modele de 
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dezvoltare ţinând cont de posibilităţile reale ale ţării şi de posibilităţile de a investi pe termen 

lung.  

La polul opus majoritatea managerilor de exploataţii au perpetuat sistemele de 

producţie cunoscute, sperând încontinuu la ajutoare care să le permită să fie rentabili, fără să facă 

o analiză a  cerinţelor pieţii,  din dezobişnuinţa de a planifica eficient şi a determina costurile şi 

profiturile reale ale producţiei, trăsături care îşi arată urmările în prezent. 

Centralizarea datelor referitoare la exploataţiile supuse analizei arată că 

managementul exploataţiilor a fost factorul decisiv care a influenţat hotărâtor nivelul 

performanţei fiecărei ferme. 

De aceea, generalizând, considerăm că modernizarea agriculturii şi gestionarea 

eficienta a resurselor naţionale agricole presupun, alături  de politici agricole si existenta unui 

producător agricol cu un anumit nivel al formarii profesionale si generale, care sa vizeze atât 

modul în care practica agricultura, cât si mai ales un bagaj minim de cunoştinţe manageriale. 

Este necesară existenţa şi formarea continuă a unor decidenţi hotărâţi, cu capacităţi 

de  previziune, sensibili la semnalele mediului de afaceri şi capabili să utilizeze noi tehnologii 

capabile să le asigure punerea în valoare a potenţialului şi minimalizarea punctelor slabe. 

Desigur ca având un teritoriu atât de vast şi fiind într-un proces de dezvoltare general la nivelul 

întregii vieţi economice şi sociale, în care intră numeroşi competitori externi, nu ne aşteptăm ca 

România să atragă cele mai luminate minţi în sistemul de producţie agricolă.  Dar lipsa de 

formare şi informare  are drept urmare recurgerea  la  metode empirice de  practicare  a 

agriculturii si la lipsa de orientare a structurilor de producţie, care rămân astfel la mâna 

destinului, având nevoie permanent de intervenţia statului pentru a le asigura supravieţuirea. 

 
Agricultura reprezintă un sector cu un considerabil potenţial, ocupând, prin tradiţie, 

un loc important în structura economiei româneşti. Ea reprezintă un factor important al 

stabilităţii sociale şi al menţinerii echilibrului ecologic prin satisfacerea unor nevoi primordiale 

ale societăţii româneşti. 

Dezvoltarea agriculturii, chiar dacă are loc sub constrângerea dură a competiţiei 

globale,  nu poate fi exclusiv economică, bazată pe principiul profitului maxim imediat - profit 

care oricum nu poate fi conceput în absenţa accesului la informaţie - ci trebuie să ţină cont de 

principiul dezvoltării durabile, capabilă să găsească criteriile cele mai adecvate de optimizare a 

raportului nevoi-resurse. 

În acest context, managementul exploataţiilor agricole capătă conotaţii de importanţă 

majoră în găsirea celor mai bune soluţii şi metode de combinare a resurselor fie că ele sunt: 
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resurse financiare, materiale, energetice, umane sau informaţionale. 

Diversitatea şi complexitatea activităţii agricole reclamă mult timp consumat pentru 

adunarea informaţiilor, ordonarea şi înţelegerea lor şi depăşirea situaţiilor neprevăzute şi lasă loc 

improvizării şi intuiţiei prin utilizarea cărora, de cele mai multe ori, rentabilitatea economică are 

de suferit. 

Studiul arată faptul că fermierii conştientizează importanţa planificării dar nu 

utilizează decât sporadic planificări cuprinzătoare a activităţii, în special din următoarele motive: 

1.instrumentele utilizate în mod tradiţional nu mai sunt de actualitate în ceea ce 

priveşte structura şi elementele tehnice folosite ca premise.  

2. întocmirea unor astfel de planuri necesită un efort intelectual prea mare. 

3. consumul de timp este inacceptabil 

4. apariţia unor factori neprevăzuţi impune refacerea planurilor şi presupune reluarea 

procesului de calcul. 

5. rezultatele nu sunt prezentate într-o formă accesibilă şi flexibilă. 

Utilizarea calculatoarelor şi a aplicaţiilor software în agricultură care ar putea mult 

uşura activitatea managerilor este totuşi redusă, mai ales în ţara noastră, cele mai importante 

cauze fiind: 

- dimensiunile reduse ale activităţii agricole 

- lipsa de calificare în utilizarea computerului 

- vârsta fermierului, care nu  consideră util un astfel de instrument 

Dar găsirea soluţiilor optime presupune demersuri complexe de cunoaştere a realităţii 

în care exploataţiile agricole îşi desfăşoară activitatea şi stăpânirea unor metode de previziune 

economică. 

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informatice, a metodelor de colectare şi 

procesare eficientă a datelor are impact evident asupra perfecţionării proceselor productive, fiind 

o soluţie viabilă şi pentru eficientizarea activităţilor agricole.  

Privită ca furnizor de informaţii complexe, şi mijloc de procesare complexă a datelor, 

o aplicaţie informatică devine o adevărată componentă a procesului productiv uşor accesibilă, 

oferind informaţiile pentru un management performant şi pentru organizarea eficientă a 

activităţii exploataţiei.  

Chiar dacă utilizarea unor astfel de aplicaţii în diverse segmente agricole de 

producţie este doar la începuturi în ţara noastră, specialiştilor în agricultură şi IT le revine 

obligaţia de a găsi cele mai bune soluţii şi modele de a veni în sprijinul conducătorilor de 

exploataţii. 
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AGRISOFT-PLAN este o aplicaţie informatică de uz comercial5, dedicată realizării 

unor previziuni de natură tehnico-economică, dar şi ţinerii unei evidenţe complexe, la nivelul 

exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi zootehnic 

 Softul  operează în general cu datele introduse de utilizator, având 3 funcţii 

esenţiale: de păstrare şi organizare a datelor introduse, de previziune şi funcţia de asistenţă 

în gestiunea activităţii. 

Beneficiarii AGRISOFT-PLAN vor fi consultanţii din domeniul agricol, fermierii, 

cadrele didactice şi studenţii universităţilor cu profil agricol din România.  

Cu ajutorul aplicaţiei se pot realiza uşor şi rapid prognoze tehnico-economice 

detaliate şi complexe, aferente investiţiilor agricole ce urmează a fi realizate, compararea mai 

multor variante de a investi şi alegerea celei mai avantajoase soluţii, într-o manieră profesionistă, 

bazate pe argumente de natură economică.  

Softul permite de asemenea ţinerea unei evidenţe a activităţii din fermă, ce poate fi 

folosită de către manager în relaţiile cu autorităţile (dosare privind obţinerea subvenţiilor, 

credite, planuri de investiţii) sau pur şi simplu pentru analiza de rentabilitate a activităţii 

efectuate la nivelul fiecărei exploataţii agricole în vederea luării unor decizii de optimizare a 

acesteia. 

Prin posibilitatea pe care o oferă utilizatorului de a simula unele ipoteze de lucru 

softul permite învăţarea unor lecţii esenţiale de management agricol, într-un timp extrem de scurt 

şi cu costuri care sunt nesemnificative în raport cu o cele ocazionate de experienţa unei situaţii 

reale. 

Necesitatea apariţiei sale se fundamentează pe analiza sistemului de planificare în 

activitatea agricolă realizată de autor în cadrul acestui studiu iar soluţia are la bază experienţa de 

consultant şi manager de proiecte cu fonduri nerambursabile europene. 

Din cercetările efectuate rezultă că aplicaţia AGRISOFT-PLAN este primul 

program pentru calculator creat în România care permite realizarea unor prognoze tehnico-

economice pentru mai multe exploataţii, şi care dă posibilitatea utilizatorului de crea mai multe   

ipoteze de a investi, atât în domeniul creşterii animalelor şi culturii plantelor de câmp. 

Elementele care îl caracterizează şi îl recomandă în raport cu scopul său sunt:  

aria largă de cuprindere constând în  posibilitatea de păstra date privitoare la un 

număr nelimitat de exploataţii agricole, domeniul acoperit (vegetal şi zootehnic),  perioada de 

                                                
5 Distribuirea pe piaţă este programat să se efectueze în prima jumătate a anului 2010, după încheierea procesului de 
testare şi îndeplinirea formalităţilor  de protecţie a drepturilor de autor. 
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previziune tehnico-economică de 12 ani calendaristici.  

 flexibilitatea, constând în posibilitatea utilizatorului de a-şi particulariza procesul 

de producţie şi de a anticipa rezultate tehnico-economice în raport cu situaţia sa reală dar 

păstrând  tehnicile şi metodele consacrate de previziune în domeniul agricol. 

 simplitatea utilizării - majoritatea covârşitoare a persoanelor înţeleg cum se 

utilizează aplicaţia şi care vor fi rezultatele ce pot fi obţinute cu ajutorul ei, fără a citi manualul 

de utilizare, în ciuda pregătirii profesionale diverse.  

Structura aplicaţiei este simplă şi organizată, în acord cu nevoile derivate din 

organizarea procesului de producţie agricol şi luând în considerarea practica şi teoria în 

domeniul proiectării în agricultură. 

Din punct de vedere conceptual datele introduse de utilizator în baza de date 

AGRISOFT-PLAN sunt organizate în raport în primul rând în raport cu fiecare exploataţie 

agricolă.  

În al doilea rând datele introduse se pot referi la Situaţia curentă a exploataţiei, date 

care sunt utilizate în principal pentru gestiunea acesteia sau la Investiţii preconizate, date 

necesare realizării unor previziuni tehnico-economice şi simularea unor situaţii viitoare.  

Datele privitoare la Investiţii preconizate pot fi introduse ca făcând parte din Proiecte 

diferite.  

Din punct de vedere al prezentării aplicaţia interacţionează cu utilizatorul prin 

intermediul meniurilor, ferestrelor de lucru şi butoanelor care permit executarea unor comenzi. 

Interfaţa este intuitivă, fiind uşor de înţeles şi folosit. Textul, avertizările şi comenzile aplicaţiei 

sunt redactate în limba română. 

Aplicaţia informatică calculează automat toţi indicatorii, cantităţile, duratele  care pot 

fi determinate pe baza datelor introduse de utilizator şi a urmărilor care recurg in organizarea 

acestora în cadrul procesului de producţie. Se reduce astfel la 0 numărul operaţiilor matematice 

necesar a fi efectuate de către utilizator. Aplicaţia are şi alte facilităţi pentru a uşura efortul 

utilizatorului la introducerea datelor, prin posibilitatea de a importa unele înregistrări, urmate de 

modificarea şi eventual salvarea lor. 

Finalizarea introducerii tuturor datelor de interes pentru utilizator va permite 

aplicaţiei să realizeze corelaţiile şi calculele necesare şi să ofere utilizatorului rezultatele 

previziunilor sale, privite într-o perspectivă tehnico-economică. Vizualizarea şi imprimarea 

rezultatelor previziunii sau cele necesare gestiunii activităţii curente este posibilă prin 

intermediul meniului Rezultate-rapoarte.  Unele dintre rapoarte sunt în format standard, iar o 
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altă categorie de rapoarte impune opţiunea utilizatorului în ceea ce priveşte sfera lor de 

cuprindere.  

O serie deosebit de importantă a rapoartelor este cea a rapoartelor economico-

financiare.  La nivelul cel mai abstract şi sintetic, prin intermediul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli şi a sistemului de indicatori economico-financiari calculaţi se obţine o sursă deosebit 

de valoroasă de apreciere a rentabilităţii activităţii curente sau a unui proiect de investiţii ce 

urmează a fi pus în practică.  

La testările realizate privind modul de funcţionare a aplicaţiei a rezultat un număr 

mediu de aproximativ 200 de pagini cuprinzând  rapoarte referitoare la situaţia existentă a unei 

exploataţii şi a unui proiect de investiţii propus a se realiza de către aceasta.  

Aplicaţia informatică AGRISOFT-PLAN este unică pe plan naţional, prin 

modalitatea şi complexitatea  abordării  fiind gândită să transforme planificările şi proiectele cu 

specific agricol, dintr-un exerciţiu intelectual cu un accentuat caracter accentuat formal, într-o 

metodă de bază în luarea deciziilor manageriale la nivel de exploataţie. 

 

Ca urmare a analizei realizate şi a activităţii practice în domeniul consultanţei şi 

realizării proiectelor cu finanţare europeană consider oportun să formulez câteva propuneri care 

ar soluţiona o parte a problemelor cu care se confruntă majoritatea exploataţiilor  agricole la 

nivel naţional, propuneri destinate atât celor cu putere de decizie la nivel naţional cât şi 

fermierilor: 

 Introducerea în programa şcolară a unor cursuri de management şi marketing 

începând cu ciclul liceal ar fi cel mai important pas pe termen lung pentru îmbunătăţirea 

performanţei la toate palierele activităţii naţionale. Indiferent de poziţia ocupată ca adult, orice 

persoană are nevoie de cunoştinţe şi tehnici de organizare, planificare, cercetare a pieţii  şi 

capacitate de reacţie la schimbările mediului în care lucrează. Lipsa acestor cunoştinţe şi tehnici 

se simte în prezent la toate palierele vieţii sociale şi economice româneşti, care suferă într-o 

profundă criză a lipsei de organizare.  

Crearea unui post de televiziune dedicat vieţii rurale şi promovării unor modele de 

dezvoltare durabilă. Conform Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 

2007, în România spaţiul rural reprezintă circa 90% din suprafaţa ţării, iar ponderea locuitorilor 

din mediul rural - printre cele mai ridicate din Europa - se ridică la 47,3% din totalul populaţiei.  

De asemenea o mare parte a populaţiei lucrează în activităţi cu specific agricol6. În 

                                                
6 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/ocup-somaj/somaj_2008.pdf 
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2008 28,8% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol. Dacă adăugăm 

şi procentul celor care sunt încadraţi în sfera serviciilor legate de agricultură şi procentul celor 

care sunt implicaţi în industria alimentară se ajunge la peste 40% din totalul populaţiei active 

care are interese şi preocupări legate de agricultură şi mediul rural.  

În aceste condiţii este bizar că având atâtea televiziuni, unele plătite chiar din bani 

publici, nu există o preocupare pentru educarea şi formarea acestui segment al populaţiei  prin 

exemple şi emisiuni cu caracter tehnic. 

Crearea unor modele investiţionale de mici dimensiuni care să fie promovate la 

nivel naţional. Mini-abatorul comunei, stâna-model, crescătoria de iepuri, carmangeria satului ar 

putea fi amenajate după modele care să respecte condiţiile de mediu, sanitare şi sanitar 

veterinare, propuse şi mediatizate de către autorităţi. Funcţionarea ocazională a acestor unităţi ar 

reduce dependenţa de alimentele importante prin descătuşarea lanţului greoi de desfacere a 

produselor zootehnice, de regulă în favoarea comerciantului şi nu al producătorului. 

 Încurajarea tipului de exploataţie agricolă cu sistem extensiv de exploatare prin 

intermediul animalelor crescute exclusiv pentru carne, pe o mare parte a terenului folosit în 

prezent ca arabil, care ar avea 5 efecte majore: 

o .Primul ar fi reducerea necesarului de investiţii pe unitatea de suprafaţă, atât ca 

necesar anual pentru achiziţia de materii prime cât şi ca necesar de mijloace de mecanizare 

necesare pe hectarul de teren,  ceea ce corespunde cu resursele puţine existente pentru investiţii. 

o Al doilea efect ar fi trecerea de la producţia cerealelor care se valorifică de ani 

buni la preţuri foarte mici, la trecerea producţiei de carne, produs care înglobează o valoare 

adăugată mai ridicată şi pentru care se înregistrează încă deficit pe piaţa europeană. 

o Acest sistem de producţie ar reduce şi necesarul de forţă de muncă pe unitatea de 

suprafaţă, corespunzător cu tendinţele descreşterii populaţiei ocupate în ramură şi tendinţelor 

demografice ale ţării. 

o Folosirea unei părţi a terenului arabil ca păşuni permanente şi cultivate ar avea şi 

un rol de înfrumuseţare a peisajului rural, rol ecologic (reducerea prafului, curăţarea aerului) mai 

ales dacă ar fi susţinut de plantarea unor perdele forestiere sau pâlcuri de copaci. 

o Prin creşterea animalelor pentru carne s-ar înlătura o parte a riscurilor de 

exploatare create de frecvenţa şi mărimea precipitaţiilor, care nu permit uneori dezvoltarea şi 

maturizarea corespunzătoare a cerealelor sau plantelor oleaginoase. 

În final ţin să precizez că principala recomandare pe care o fac prin intermediul 

                                                                                                                                                       
 



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

39 
 

acestei teze se adresează managerilor de exploataţii agricole şi consultanţilor în domeniu şi este 

una implicită, dar cu un caracter profund educativ: aceea de a utiliza aplicaţia informatică pe care 

am creat-o în sprijinul lor,  parte integrantă a acestui studiu. Cu mijloace performante, de ultimă 

actualitate se pot gestiona atât resursele abundente cât şi nevoile. 

Sunt convins că prin intermediul ei utilizatorii vor putea perecepe mai uşor profilul şi 

specificul activităţii agricole pe care o conduc şi vor acorda atenţia cuvenită ideii de performanţă 

economică, trecând-o în prim-planul preocupărilor lor. 
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Conclusions 

In the new context created by market economy system and integration of Romania in European 

Union, in which agricultural exploitations have managerial autonomy and capacity to make 

decisions in a lot of directions, a retrospective and prospective analyse of economic and financial 

situation of agricultural exploitations is an absolutely imperative tool, for understanding causes 

and forces which operate and induce changes in the agricultural system of our country, at an 

economy branch level and at a local level. 

Despite of the good quality of agricultural policies, the results will not come, in the absence of 

beneficiaries’ capability to valorise their content. If the behaviour’s motivations and forces aren’t 

identified at exploitation and agricultural system’s level, the allocated resources will be wasted 

and as a result the poverty and the dependence by providential subsidies will become permanent 

and extended, replacing the prosperity. 

This study tries, within a scientific approach and in a realistic manner, to map the situation and 

the perspectives of the agricultural exploitations from Plateau Covurlui, and also to find some 

solutions to support the farm management process in order to increase farms’ economic and 

financial performance. 

From this research we can formulate some conclusions: 

Common Agriculture Policy was born in Western Europe in 1950’s from a common desire to 

guarantee the alimentary safety of its citizens at reasonable prices. Being considered in fact the 

only veritable common policy, the apparition and the evolution of CAP occupied and still hold 

an important place of preoccupations, legislation and a big part of the European Budget.  

The importance of this policy is reflected inclusive in quantitative elements, such as 80% of text 

published in the Official Journal of the European Union is from the agriculture field and not less 

important than 40% of the European Budget is dedicated to agriculture.   

Initially, CAP had the following essential objectives: to increase the efficiency in agriculture, to 

improve standard living for rural populations, to guarantee the safety of food-supply and 

reasonable prices for food products. Subsequently, CAP has been suffered numerous 

transformations regarding its objectives, content and vision.  

In 1980s The Community recorded a surplus of provisioning of food products for about 103%. In 
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the first period of ‘90s the level of self-sufficiency was 120% for cereals, 133,7% for sugar, 

121% for butter and 102% for meat, showing obvious that CAP has accomplished its initials 

objectives.  

Gradually CAP passed into a new stage of reforms, sighting surplus’s elimination of agricultural 

products which were generating unfair costs for the contributors, the erosion of the income of 

farmers and distortion of the international markets where the products were sold at a very low 

price. 

Far away to be out-of-date or inopportune, the regulation of the European agricultural sector 

gather new meanings and connotations in the present times, focusing on: the protection and 

improving the environment, the welfare and animal protection, rural infrastructure development, 

touristic activities’ development and rural services, encouraging young farmer to settle in the 

rural areas, all this measures belonging to a broader vision of rural areas’ durable development. 

Although CAP has had a long life must face now new challenges like: the enlargement process, 

climatic changes, and world financial crisis.   

Considering these elements, the actual tendencies of CAP reform are centred on technical 

simplification, political oversimplification and the reduction of administrative cost of its 

implementation, in a general effort designed to make it friendly for citizens, flexible to 

challenges and as efficient as possible. 

The natural advantages sustained by CAP measures allowed to Europe to develop a complex and 

equilibrate agricultural system. For some food products EU is being considered worldwide 

leader, and altogether EU is considered the second bigger exporter for food products.     

A fundamental aspect linked to quantitative aspects of PAC is represented by qualitative aspects 

which accompanied the positive evolution of food production grow and farmers incomes grow. 

The system of guaranteeing the quality and the origin of products is a “sui generis” of PAC. 

These achievements cost now every European citizen around 2 Euros per week, i.e. the price of 

an apple kilogram, considered a reasonable price for a sufficient and healthy food and also for 

the joy to have a full of life and a diversified  rural area.  

CAP represents in our opinion a successful management example, which succeed to anticipate 

and to administrate the agriculture’s situation in a sound manner for the Europe’s citizens. The 

CAP had and still has contestants, with sustained or less sustained arguments but looking back it 
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seems to be impossible to find alternatives.  

While the West and the Central Europe kept a straight direction (the same capitalist system) and 

as state structure it kept same pattern established in the period of national state’s birth, in the 

same period, Romania had passed through major successive changes which had major effects on 

proprietary relationship, the division of work, the mentality of its citizens and finally on the 

performance of the agricultural activity.  

The rapid change from monarchy to republic and on the other way from capitalism to 

communism and back to capitalism, deeply affected the development of Romanian state. Its 

leaders weren’t prepared to manage the process of changing.  

The agriculture reform realised just after the Unification of Romanian Principates and the reform 

finished in 1864, although determined a significant transformation of the land propriety system, 

indicating the end of feudal relations, did not have the results expected to improve the agriculture 

performance, mainly because the Romanian peasants hadn’t the necessary farm equipment and 

the capital needed to work the land. 

Considered to be the biggest reform of this kind from the entire Europe, Agricultural Reform 

from 1918 produced also significant changes in the structure of the land propriety but didn’t 

succeed to resolve the performance problem. Economist V. Madgearu showed that, the little 

household with 3-4 ha of agricultural land, was not capable to utilise entirely the family work 

force and to assure in this way the food for auto-consumption, being in a subsistence situation. 

In 1935, the situation of the Romanian agriculture contrary with the achievements obtained in 

other European countries was in an evident situation of underdevelopment. The main cause was 

the improper farm equipment, disproportionally funds distributed between regions, and the 

traditional techniques of work.  

Although, within the cultivated surfaces and the obtained production, Romanian agriculture 

occupied an important place in the world agriculture like: the 4th place in Europe and worldwide 

regarding the surface cultivated with wheat, and 2nd place worldwide regarding the commerce 

with wheat. Romania occupied also 1st place regarding the surfaced cultivated with corn, and the 

second place concerning the worldwide export of corn from 1909 to 1939. These rankings 

allowed Romania to receive the name “The Granary of Europe” for that period of time. 

Instauration of the communist regime brought a new form of organisation for the production 

factors, giving a new sense to agriculture’s evolution. Although there are data that confirm the 
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growing of all production categories, the majority of the opinions from specialised literature 

sustain that the agriculture was pushed towards disaster in this period through:  reduction of the 

production potential of the soil, investments in inefficient irrigation systems, biologic 

deterioration of the breed of animals fed inadequately, discouraging the workforce to work in 

agriculture, etc.  

 The management, characterised by an excessive centralisation, unrealistic production plans, 

favouring the disequilibrium between vegetal production and animal production and on the other 

hand the system of work force set-up, encouraging inefficiency and lack of competition 

influenced profoundly the entrepreneurial capacity of Romanian Farmers.    

Romanian Revolution from December 1989 was another point of changing entire structure of 

property and production in agriculture. The return to the capitalist organisation form of economy 

didn’t bring also the accomplishment of Romanian citizens’ expectations concerning agriculture, 

production obtained between 1990 and 2009, being far away in relation with the production of 

the old members of EU. With some minor exceptions the production in Romania is around 50% 

comparative to the production of the oldest 15 states of EU.  

The average size of a exploitation in Romania is 3,37 ha and is divided in almost 3,37 parcels, 

which situate it far away under the size of the European average size farm and  doesn’t permit to 

develop a profitable activity. The high average age of the farmers and lack of specific knowledge 

support the inefficiency of the agriculture.  

As a result the rural inhabitants’ income is low (around 95 Euros / month), more than 70% of the 

poorest people living in the country. A significant part of the young citizens emigrated in West 

of Europe, hoping to find better ways to earn their money.  

The described situation suggests that in the beginning of 21st century, Romania faced the same 

problems which it had faced in the beginning of 20th century: the too small size of agricultural 

parcels, outdated farm equipment, whether conditions and fluctuation of the food products’ 

prices which determine farmers to lose their capital. Supplementary appeared new challenges 

from which markets’ globalisation and climatic changes seems to be the most important.  

Analysing the historic place occupied by the Romanian agriculture in world, starting to the 

position of  “The Granary of Europe” and falling to the actual position of bigger importer for 

food products, suggest that as time as the natural factors had the most important role, Romania 

demonstrated that have a remarkable potential of production. When management started to be 
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the more important in the administration of production factors and in applying the development 

strategies, in order to valorise the natural potential of the country, Romania failed lamentably.   

Along with the emphasis of limited nature of economic resources and production’s factors, the 

concepts of efficiency and profitability had known a larger utilisation in time and space.  

This study focused on a segment of exploitation characteristic to Covurlui Plateau  area, one of 

the poorest region of Europe, trying  to portray how the economic performance of farms 

progressed  in context of constrains and opportunities generated by the harmonization of the 

Romanian agriculture with the Common Agriculture Policy’s measures. 

The selection of studied area  was made taking into account the work experience and the 

professional contacts of the author in this region. The profile and the size of farms determined 

the limitation of study only to that exploitation which are indeed relevant for this area, having 

economic recordings of activity to permit in this way to analyse them. 

Taking into consideration these facts was created a group of 24 exploitations, from which 12 

benefitted from non-refundable grants for investment projects (SAPARD and FEADR) and 12 of 

them which benefited only for EU grants like direct payments on arable surface and others 

market measures.  

The average size of the studied exploitations was 456 ha in 2005 (the reference year) and 579 ha 

in 2009. 6 of them are involved in stock raising activities beside land cultivation, but the last 

mention activity is dominant for all of them.  

 For a complex understanding of the situation in studied farms, was made a general description 

of the area. The description shows that Covurlui Plateau has a plateau relief, temperate-

continental weather with excessive tendencies determined by droughty summers and cold, windy 

winters. The annual repartition of precipitations is irregular, being situated between the smallest 

precipitation quantities in the country. The vegetation is typically to the steppe zones. The 

population density is below the average density of the country and below the average population 

density of the EU. 

The economy of the area is based on agricultural activities. The evolution in time of the 

agriculture reflects an increasing pressure of the human being regarding landscape, with land 

clearings in the favour of  cultivation process. Around 82% of the land is now arable whereby 

around 65% is utilised for cereals cultivation.  As a result of the way of land use and economic 

underdevelopment, the rural landscape is spoiled, offering a desolating glance.  
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Stock raising is run-down, the number of animals falling down year after year, with higher rates 

in droughty years. The number of cattle is smaller than the number registered in 1935. 

The vine growing, although played a significant role in the communist period have lost the 

economic relevance, being more a local source of production.  

The industry is underdeveloped with some firms with a neighbouring importance and market, 

generally with less than 30 employees.  The tourism has no significance in the region’s 

economy, suffering due to the bad infrastructure, landscape low quality and lack of promoting.     

The study illustrates that the economic performance of representative farms has increased but 

with major discrepancies for each exploitation, caused by their management. 

In every farm is applied the conventional style of agricultural management consisting in deep 

ploughing, forward by a big number of working procedures for seeding preparation, growing and 

harvesting the crops. Although there is a preoccupation for crop rotation, the managers don’t 

keep a coherent registry to demonstrate the scope of the rotation and neither other documents to 

prove that the rotation plans was respected. Fertilisation of the surfaces is done almost 

exclusively with chemical fertilizers.  Around 35% of the surface used by farms is irrigated, 

using aspersion system of irrigation.   

Neither one of the farms realised in last 4 years any improving rural landscape actions or 

adopted some other measures to fight against soil erosion.  There is no evidence that this 

situation will change over the time, in the absence of some particular public plans in this 

direction. 

As a result of integration in the EU, only 2% of the farms made a substantial transformation of 

activities or modification in the structure of the animals’ breeds in farm, 11% made minor 

changes and 87% didn’t change anything.  

The economic and analyse of the farms’ activity prove that: 

In general the turnover increased in real terms with 36% between 2005 and 2008.  

The subsidies’ incomes increased as a percent in the overall incomes, so it represent now 23% of 

total income, for the farms which have been implemented investment projects with non-

refundable grants and represent only 9% for others farms. 

The operating expenses grew also with 47% related to 2005 situation with 2 points above the 

operating incomes (45%).  Grow was determined first of all by the increasing farm average land 
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surface with 29% percents but also by the increasing prices of inputs.   

The operating profit increased only for the farms which have been implemented investment 

projects with non-refundable grants (with 484%). For the others farms the operating profit 

decreased by 3% in real terms. The evolution of profit is although variable from farm to farm 

without a evidence cause except the management.  

Economic profitability (8.45% for the first group and 5.69% for the second one) is low related to 

annual rate of interest of the bank system and related to risks of the domain. But the profitability 

also is variable between farms, in some cases being more than acceptable (with numbers from 

16.9% to 45.5%).  

The profitability related to the farm size grew with 122%, but is still too low (155 lei /ha). The 

best situated are farms involved in stock raising activities. 

The analyse of profitability demonstrate that it progressed without a direct correlation with the 

non-refundable funds’ volume received. The profitability ratios show as that only 11 of 24 farms 

have profitability above 10%.  

The explanation of this situation must be carefully analysed because is a real danger that all 

European funds be wasted without significant changes in performance of agriculture.  The arable 

land of Romania is very large in contrast with majority others EU countries’ land. The absence 

of farmers’ capital make that only a part of land to be cultivated, with reduced investments per 

every surface unit.   

The beneficiaries of European funds, inferring the advantages of a scale activity have the 

tendency to extend their farm lands. This expansion is made up without a plan and without 

applying more profitable technologies or breeding more efficient animal breeds.  

The abundance of the land attracts the managers. The study show that the average size of 

exploitation increased with 57%. But there are also farms extended with 477%.  

Without a limit of growing in size, the public funds will be insufficient to sustain the need of 

investments for the entire agricultural land of the country. The annual sum of money necessary 

to be spending only to replace and to maintain the existing farm equipment is around € 836.3 

millions.  

Total amount of SAPARD funds (public and private) spent between 2000 and 2006 was € 2,384 

millions, for all investments. Dividing the sum to 6 years we shall see that the spent amount for 
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every year was around € 394.4 millions, representing only 48% from the sum needed to replace 

all used farm equipment. 

The FEADR budget for 2007-2013, allocated to the development of farms is around 452.8 

millions of euro for every year. If we should take into account that the sum will be supplement 

by private funds (co-financing rule) we shall have a sum equal to € 905.7 millions available for 

investments. This sum is with 8% bigger than the € 836.3 millions needed to replace and to 

maintain the existing farm equipment. 

The other sums of money received as subsidies (like direct payments) is more likely to be spent 

to improve the living standard for the people working in agriculture than to make investments, so 

will serve for consumption purposes.    

Considering this situation is a real danger of the funds effect’ dissipation, danger created by the 

farm managers’ attempting to increase their farm land without a plan of increasing the efficiency 

of activity. If we take into account that almost all acquisitions were made with imported 

equipment, the existing situation is more tragic in the absence of the multiplication effect of 

investments that were made.  

The fact that the farmers doesn’t live in the middle of the worked land and as a consequence are 

not interested in the enrichment of the rural landscape and on the other hand the anticipated 

decrease of the population (official statistics show that will be 19,7 millions persons in 2030 and 

only 16,7 millions in 2050 in Romania) are more argument to illustrate in a not very bright light 

the development of the rural life in the studied area. 

In this context of the lack of resources (excepting the land) is more visible the managerial crisis 

of the public administration in the attempt to create and to apply agricultural policies, 

establishing priorities and stimulating development models according to the real possibilities of 

the country.  

On the other extreme, the farm managers, unused to plan their activity taking into consideration 

the market demands, perpetuated known production systems, hoping to receive subsidies to 

cover their inefficiency.  

The economic and financial analyse of studied farm demonstrate that the management was the 

decisive and the most relevant factor which determined the profitability of farms. So, beside 

agricultural policies, the agriculture’s modernisation needs an informed and educated farmer 

with technical skills but also with essential knowledge of management. Is an absolute demand of 
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the permanent education of farm managers, strengthening with ability of forecasting, being 

sensitive to the market trends, capable to use new technologies for bring to light the potential of 

the area or and to minimize their weaknesses.     

The lack of education and information has as consequence the usage of empirical methods to 

produce food and the incapacity to adapt to the marketing demands, the farmers hoping that the 

public interventions (i.e. subsidies) will help them to be profitable or worse, to survive.  

The diversity and complexity of agricultural activity take a lot of time to gather information, to 

classify and understanding their useful meaning. In their absence the farm manager use intuition, 

improvisation in their decision making process but with bad results in farm profitability. 

This study shows us also that the farmers understand well the importance of planning but they 

use only occasionally comprehensive plans in their activity, mainly due to: 

1. the old instruments used to plan there aren’t actual concerning structure and technical 

elements used us assumptions  

2. the planning process takes long time and an intense intellectual effort  

3. the plans demand periodic rectifications, difficult to be made with conventional methods of 

calculation  

5. the plans’ results can’t be display in a accessible and flexible format so that to be easy to use 

in practice   

The computer usage would facilitate the managers’ work but the computers are used not to much 

in our country mainly to: the reduced size of farms, lack of skills in IT and due to the farmer age. 

But finding the best economical solutions to put in practice require complex analyses and 

calculations which are hard to accomplish now days without computers. As a provider of 

complex data and as a tool to process them, computer applications are ready to become in 

modern times a truly component of the production system in agriculture, helping the manager to 

optimise the activity.    

Although the usage of this kind of applications is only in the first stages in Romania, the experts 

have the responsibility to find the best solutions and models in order to help the farm managers 

from this perspective. 

AGRISOFT-PLAN is a computer application created as a part of this study, designed to be used 

to forecast the agricultural activity from a technical and economic perspective but also to keep a 

comprehensive record of all farm activities. It covers crop production system and farm animal 
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breeding (mammal). The necessity of creating AGRISOFT-PLAN is based on analyse of the 

existing system of planning methods in agriculture which is proved to be difficult to use by 

farmers and the solution found is based on the consultant and project manager’ work experience 

gained by author.  

The software has 3 main functions: saving and organising the introduced data, forecasting and 

assisting in day to day management of farm activity. 

The beneficiaries will be: the consultants in agriculture, farmers, teachers and students of 

agriculture. Offering the possibility of simulating some hypothesis oh work, the software allow 

users to learn some essential lessons of management in a short time and with almost no costs, 

unlike the real situations which are time consuming and costly.   

AGRISOFT-PLAN has an original approach expressed by elements like: 

The large covered area (unlimited number of exploitations, the crop and livestock breeding 

systems, the 12 years interval to forecast) 

The flexibility offered, consisting in the possibility of every user to particularise the process of 

production, considering the real situation of his/her farm but keeping the known techniques and 

strategies used in Romania in the field of planning the agricultural activities. 

The easy of use - the majority of users understood how to use the computer application and 

guessed the result which can be found to the final, without reading the manual. The structure of 

software is simple and well organised.  

The introduced data are organised first of all according to every farm. Than the data may refer to 

the current situation (data used with the purpose of administration the day to day activities) or 

may regard to the potential investments.  The software allows users to create more investment 

projects (forecasts) to predict their economic outcomes. 

AGRISOFT-PLAN interacts with users within menus, windows and buttons which allow them to 

execute commands like saving, modifying and deleting the data. The user interface is intuitive 

and easy to use.  Text, tips and commands are all written in Romanian. 

Finishing introducing data the user can obtain complex reports from an economic and technical 

perspective about his/her activity and forecasts. Some of the reports have standards formats 

others can be customized.  On of the most important type of reports are those comprising 

profitability ratios regarding current activity or regarding investment projects. It has been 
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obtained about 200 pages of reports containing data about one farm (current situation and one 

investment project) in the preliminary tests. 

Taking into consideration the complexity and methods of approaching, AGRISOFT-PLAN is a 

unique tool at the national level, designed to transform the planning process in agriculture from 

an intellectual exercise to an important method of making decisions on farms.  

Considering the studied area and the results of this thesis I think that there are some measures 

that could solve a big part of the problems which are common to the majority of Romanian 

exploitations.  

 Introducing into the educational curriculum of secondary schools courses like management, 

marketing and business would be the best step on the long term to improve the economic 

performance of all activities (including agriculture). Whatever will be the job occupied by a 

person, they need knowledge and techniques to organise, to plan, to be sensitive to others’ 

demands or market’s demands, to work in a team and to react according to the environment’ 

changes. The lack of these abilities is now days noticed in all sectors of Romanian social and 

economic life, who suffer obvious from being deficient in professional management.  

Another good measure to adopt would be the public support from one TV national channel 

dedicated to rural life and which to promote models of sustainable development.  Statistic data 

show that 90% of our country surface is rural and the inhabitants which live in rural areas are 

around 47%. In 2008, 28,8% of population worked in agriculture but if we shall consider also 

other persons working in activities relating to agriculture (agricultural services, food industry, 

public agencies in this field ) we shall see that almost 40% of the total population ( around 9 

millions people) has interests and preoccupations connected to agriculture.  

In this context is bizarre that having so many televisions (including public sustained channels) 

doesn’t exist a preoccupation for educating and informing people through television, putting 

forward examples and techniques of producing food and improving the landscape.   

Another way of overcoming the lack of managerial experience and lack of initiative is to create 

some small investment project models, to be promoted to the national level. The village’s 

butchery, the sheepfold, the rabbit warren, could be designed at a national level according to 

European framework constrains and be promoted in all regions. Such investments created in 

some cases with public and private funds could have as result the reduction of imported 

agricultural products, unblocking the chain of production-supply food.  



REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT                                                       Drd. Popa E. Cosmin Ionuţ     

 

51 
 

Encouraging the extensive type of production for a big part of agricultural land, using animals 

selected for meat production (cattle, sheep and goats) could have 5 major effects: 

1. The first would be to decrease the annual amount to invest per unit of surface as raw 

materials but also the long term investments (in farm equipment). This solution is necessary due 

to the real possibilities of the country to invest for the next 20 years. 

2. The second would be a changing in the type of outputs, switching from cereals which are 

sold from a long period to low prices, to the production of  beef, sheep and goats’ meat, products 

with a high added value and with demand on the EU market.   

3. This change will have as effect decreasing the necessary of work force per unit of land, 

being in agreement with the decreasing of population in our country and with tendencies in the 

agriculture field.  

4. Using a part of the arable land as natural or cultivated pastures would be possible to 

beautify the landscape, with an ecologic roll, especially if some trees would be planted on 

pastures. 

5. Replacing annual crops with pastures for breeding livestock will be possible to overpass 

some risks concerning the lack of precipitations or to low or to high temperatures, which don’t 

allow the crops to develop normal to produce seeds.   

Finally I want to mention that the main recommendation is addressed to farm managers and to 

consultants in agriculture and is a implicit recommendation with a powerful educational role: to 

use the software AGRISOFT-PLAN, which was created to support them, as a part of this study. I 

am convinced that using this modern tool, the farm managers will understand better the profile 

and the particularities of agricultural activity and will be more focused on the idea of economic 

performance, putting it on first place of their decision making process. 
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