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ARGUMENT  

 

 

Dezvoltarea rurală este una dintre  problemele cele mai dezbătute la nivel comunitar, deoarece 

Politica Agricolă Comună (PAC) a devenit un subiect amplu atât ca sferă de cuprindere științifică cât 

și ca politică bugetar-financiară. În primul rând, pentru că absoarbe o parte importantă a bugetului 

comunitar,  în comparaţie cu ponderea fermierilor în populaţia activă. În al doilea rând, deoarece Pac 

nu mai corespunde obiectivelor concepute apărării veniturilor agricultorilor, în special a celor mici, 

avantajând agricultori mai bogați și dotați cu resurse fixe (terenuri şi capital). În timp, ca urmare a 

intensificării agriculturii vesteuropene au apărut fenomene nocive mediului şi sănătăţii consumatorilor. 

La aceste fenomene se adăugă și complexitatea mecanismelor birocratice şi administrative pentru 

gestionare (cote, limite de producţie, restricţii legate de suprafaţă etc.), care generează, printre altele, 

costuri administrative pentru activităţile de control. Aceste probleme au devenit tot mai vizibile în 

timp. De aici rezultă non-sustenabilitatea acestor mecanisme şi cererea urgentă de noi reforme. Este de 

subliniat faptul că unul dintre cele mai importante puncte ale reformei este consolidarea şi întărirea, în 

cadrul PAC, a politicilor directe, orientate către dezvoltarea rurală în detrimentul politicilor de sprijin a 

pieței și a prețurilor produselor agricole. 

Consolidarea și întărirea politicilor rurale înseamnă, în primul rând, creşterea anvelopei 

financiare în defavoarea politicilor de piață și de preţuri. În al doilea rând, sprijinirea prin politici care 

se bazează pe instrumente mult mai selective şi orientate către un scop, în măsură să susțină mai 

eficient acele grupuri de agricultori care au cea mai mare nevoie de sprijin financiar. S-ar putea evita 

astfel dezechilibrele şi distorsiunile de redistribuire  caracteristice politicilor de susţinere a preţurilor. 

În al treilea rând, PAC trebuie să se bazeze pe instrumente care pun un accent mai mare pe rolul 

comunităţilor locale ca protagoniști ai politicilor publice. Într-o abordare de subsidiaritate şi 

descentralizare, politicile de dezvoltare rurală sunt mai aproape de nevoile şi rolul activ al 

comunităţilor locale, mai mult decât cele de piaţă, gestionate în toate ţările prin intermediul structurilor  

administrative centrale. Din toate aceste motive, politicile de dezvoltare rurală au devenit de mare 

actualitate în dezbaterea bugetului UE privind rolul agriculturii în ţările membre. 

Politicile de dezvoltare rurală, spre deosebire de celelalte tipuri de politici agricole, nu 

presupun o acordare automată de ajutoare pentru întreprinderi. Presupun însă aproape întotdeauna 

existenţa unui proiect de dezvoltare, pentru fiecare întreprindere şi pentru teritoriu în ansamblul său. 

Acesta este o parcurs distinct care are implicaţii fundamentale în termeni de concepţie, management şi 

evaluare a politicilor. Tot mai mult, proiectele fiecărei societăţi trebuie să găsească o coerenţă şi să se 

integreze într-un proiect teritorial. Această trecere de la proiectul național  la proiectul pentru teritoriu 
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este, apreciem noi, una dintre temele centrale care marchează evoluţia actuală, de la politicile 

structurale clasice la politicile de dezvoltare rurală.  

Realizarea unor cercetări despre dezvoltarea spaţiului rural în acest spirit  presupune o analiză 

cât mai exactă a spaţiului rural, cu toate elementele sale caracteristice.  

Problema dezvoltării rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneităţii, 

datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a 

spaţiului rural din punct de vedere economic, ecologic şi socio-cultural, pe de o parte, şi tendinţa de 

modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. În acelaşi timp, dezvoltarea rurală se află la confluenţa 

dintre tendinţa de expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi 

cerinţa de a menţine, pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale. Dezvoltarea rurală, care 

tinde să se modernizeze, are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului naţional și 

local al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri fizice sau socio-culturale 

locale, regionale sau naţionale  se propune soluţia reconstrucţiei sau, eventual, restaurării acestor zone, 

în sensul readucerii lor la standardele de ruralitate, demers destul de pretenţios, mai ales din 

perspectiva faptului că acest spaţiu reprezintă un organism viu, dinamic, aflat într-o continuă devenire, 

în căutarea unui echilibru între urban şi cu mediul rural în care a apărut. Amploarea universului rural a 

fost şi continuă să fie abordată multidisciplinar, pe faţete ale realităţii, iar studiile de sinteză, menite să 

acopere cantitativ şi calitativ întreaga paletă a componentelor acestui univers, solicită eforturi 

conjugate din partea comunităţii ştiinţifice şi a instituţiilor de profil. 

Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă 

vitală pentru o ţară, atât prin dimensiunea spaţiului rural, exprimată prin suprafaţa deţinută, cât şi prin 

ponderea populaţiei ocupate în activităţi productive, de servicii social-culturale, de habitat şi de turism. 

Spaţiul rural românesc cuprinde, de asemenea, majoritatea suprafeţei României, având, conform 

datelor statistice, ponderea de 93,7%. Importanţa spaţiului rural pentru România poate fi uşor 

demonstrată prin stabilitatea numerică a populaţiei rurale.  

Prezentul studiu urmăreşte să analizeze câteva din problemele identificate în arealul rural al 

Banatului Montan, respectiv din Ţara Almăjului. Cercetarea îşi propune să stabilească repere şi să 

nuanţeze o serie de aspecte privind stadiul de dezvoltare rurală al acestei zone, politicile şi 

mecanismele actuale de promovare a investiţiilor de dezvoltare rurală, priorităţile strategice pentru 

dezvoltarea rurală a Depresiunii Almăjului. Se fac referiri la situaţia preponderenţei agriculturii de 

subzistenţă, iar din acest motiv strategiile din acest spaţiu rural trebuie să constituie ansamblul  

activităţilor agricole şi nonagricole corelate la nivel local. În acest scop, au fost analizate mai multe 

tipuri de acţiuni care au ca scop central dezvoltarea rurală durabilă a Ţării Almăjului.  

La nivelul arealului rural s-au prezentat activităţile şi relaţiile rurale care în prezent sunt influenţate 

negativ de o multitudine de factori precum: infrastructura slabă, insuficienta angajare în activităţi 

nonagricole, slaba aderare a populaţiei la investiţii etc. La acestea se adaugă structura inadecvată a 

exploataţiei agricole, suprafața redusă a terenurilor agricole și fărâmițarea excesivă a parcelelor, factori 
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care determină practicarea unei agriculturi de subzistență şi semi-subzistenţă care limitează 

competitivitatea agriculturii. 

Activitatea de elaborare a unei strategii privind o viziune de dezvoltare durabilă a Depresiunii 

Almăjului, are ca scop promovarea competitivităţii teritoriale precum şi crearea unei abordări 

strategice de dezvoltare a acestei zone. 

Cercetarea noastră se întinde pe perioada 2015-2017. În acest raport am încheiat analiza 

cadrului natural și socio-economic, iar în anii 2016, 2017 vom continua cercetarea axându-ne pe 

cunoașterea structurilor  agrare și a economiei nonagricole și elaborarea strategiilor și proiectelor de 

dezvoltare rurală în Depresiunea Almăjului - orizont 2030. 
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Capitolul 1  

 

DEZVOLTAREA RURALĂ: MODELELE INTERPRETATIVE 

 

 

Termenul  dezvoltare rurală a avut o răspândire relativ recentă în contextul celor mai 

dezvoltate economii. Iniţial, a avut o utilizare pe scară largă în literatura economică şi sociologică, însă 

cu privire la politicile de susținere a dezvoltării în ţările emergente, unde rolul şi greutatea agriculturii 

sunt predominante, atât în structura produsului intern brut cât şi în utilizarea principalelor resurse 

(teren, muncă, capital, resurse ale mediului înconjurător). A vorbi despre dezvoltare rurală în 

principalele organizaţii internaţionale de cooperare şi ajutor pentru dezvoltare (FAO, Banca Mondială, 

OCSE, UNESCO, etc.) înseamnă, un teren consolidat de elaborare teoretică şi de politici de intervenţie 

(Delgado, 1997). În PAC a Uniunii Europene,  conceptul de dezvoltare rurală a fost introdus începând 

din a doua jumătate a anilor ‘70 şi a avut o evoluţie progresivă până în prezent. Cu toate acestea, 

numai din a doua jumătate a anilor ‘80 a apărut un concept consolidat în elaborarea şi în cadrul 

normativ al politicii comunitare. 

În acest capitol dorim să prezentăm diferite interpretări ale conceptului de dezvoltare rurală şi 

formarea acestora în timp pornind de la analiza cadrului normativ şi de la intervenţiile puse în aplicare 

de Uniunea Europeana în ultimii ani. Desigur, formarea conceptului de dezvoltare rurală este reflectată 

şi de ampla literatură economică şi sociologică, dezvoltată în paralel. Cu toate acestea, formarea 

politicilor comunitare pentru dezvoltare rurală este influenţată în mod decisiv de un complex de 

participanţi socio-politici care au de a face cu diviziunea puterilor interne în Comisia europeană, cu 

echilibrele economice şi politice între statele membre, cu acordurile comerciale internaţionale etc. Este 

vorba, cu alte cuvinte, despre procese mai generale care iau în considerare rolul Uniunii Europene în 

context internaţional şi strategiile pe care aceasta le urmăreşte în raporturile cu ţările terţe. Sunt  

procese care guvernează conţinutul politicilor interne, inclusiv pe cele ale politicilor de dezvoltare 

rurală.  

Regulamentul şi cadrul juridic comunitar au influenţat întotdeauna în mod determinant  

accepţiunea de dezvoltare rurală în diferite ţări. Evoluţia politică şi normativă la nivel comunitar nu a 

răspuns întotdeauna în mod adecvat la nevoia unei clarificări majore, cu consistenţă teoretică a 

conceptului de dezvoltare rurală în sine. Elaborarea normativă şi mai ales aplicarea sa practică, care în 

cazul de dezvoltare rurală se traduce în programe naţionale sau regionale specifice de intervenţie 

publică, reflectă în mod clar interesele şi obiectivele politice care nu întotdeauna merg în acelaşi ritm 

cu cea mai avansată elaborare teoretică şi metodologică şi cu analiza proceselor reale care îi stau la 
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bază. Această problematică a fost evidenţiată în mod repetat de cercetători ai dezvoltării rurale din 

Europa (Van der Ploeg et al., 2000; Van der Ploeg & Long, 2002). 

 

1.1. Concepte de dezvoltare rurală 

 
Conceptul de dezvoltare rurală rezultat  are un caracter dinamic, variază în timp, se modifică 

în funcţie de contextul internaţional, de nevoile de reformă a politicilor comunitare, înregistrează 

progrese şi regrese. În ultimii ani, mai multe concepte se confruntă în spațiul comunitar şi în fiecare 

stat membru. 

Se disting trei concepte de dezvoltare rurală (Mantino, 2008):  

a) conceptul care identifică dezvoltarea rurală cu modernizarea generală a agriculturii şi 

a sectorului agroalimentar. Acest concept pune în centrul atenţiei dezvoltarea sectorială; 

b) conceptul care identifică dezvoltarea rurală exclusiv cu reducerea decalajului existent 

între zonele rurale mai puţin dezvoltate şi restul economiei. Acest concept focalizează atenţia pe 

misiunea redistributivă a politicilor de dezvoltare rurală; 

c) conceptul care identifică dezvoltarea rurală cu dezvoltarea locală în zonele rurale prin 

valorificarea tuturor resurselor pe care le posedă aceste zone (umane, fizice, de mediu, peisagistice 

etc.) şi integrarea lor între componente şi sectoare ale sistemului local. Acest concept accentuează 

dimensiunea teritorială într-o accepțiune mai amplă. 

Contrastul dintre conceptul sectorial al dezvoltării agricole şi cel teritorial a fost pe scară largă 

obiect de analiză şi comentarii în literatura de specialitate. De subliniat este faptul că aceeaşi noţiune 

de dezvoltare rurală adoptată până acum la nivel european, naţional şi regional în diferite ţări ale UE 

este pătrunsă de această dihotomie între dezvoltarea sectorială şi dezvoltarea teritorială şi că există 

un al treilea concept care este strâns legat de misiunea distributivă a politicilor de dezvoltare rurală. 

Această ultimă viziune a dezvoltării rurale a avut un rol important într-o anumită fază a evoluţiei 

cadrului juridic şi programului comunitar. 

Aceste trei concepte corespund unor modele diferite, neformalizate, care sunt luate ca referinţă 

pentru a desemna conţinutul politicilor de dezvoltare rurală. Pentru a înţelege fiecare concept este 

necesară analiza următoarelor: obiectivelor pentru agricultură şi sectorul agroalimentar; funcţiilor 

atribuite altor sectoare ale economiei; rolului atribuit teritoriului; rolului îndeplinit de actorii sociali; 

rolului îndeplinit de instituţii. 

Pentru fiecare din aceste caracteristici, cele trei concepte de dezvoltare rurală prezintă poziţii 

diferenţiate,  descrise în continuare. 

 

1.1.1.  Modelul sectorial: dezvoltarea rurală centrată pe rolul agriculturii 

 

În acest model în centrul atenţiei se află sectorul agricol. Obiectivele acţiunii publice pentru 

agricultură şi, mai generalizat, pentru sistemul agroalimentar, sunt cele de creştere a competitivităţii 

structurilor de producţie, mai ales prin creştere dimensională și intensificare. Motorul acestui model 
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este întreprinderea „profesională” şi, desigur, întreprinzătorul agricol care o conduce; căile principale 

pentru a obţine în timp creşterea competitivităţii sunt operaţiunile la scară mai mare şi/sau 

intensificarea producţiei, adeseori aceste două soluţii fiind combinate pentru a mări şansele de succes. 

Este vorba despre o societate îndreptată spre piaţă care recurge tot mai des la achiziţionarea de resurse 

externe şi care a redus tot mai mult reutilizarea unei părţi a producţiei în cadrul procesului de producţie 

(Van der Ploeg et al., 2000). Integrarea pe piaţă a însemnat, pentru aceste societăţi, o specializare 

puternică a producţiei şi o dependenţă de anumite pieţe, deseori însoţită de un nivel de îndatorare în 

creştere, condiţii care accentuează flexibilitatea redusă în raport cu schimbările scenariilor economice 

şi cu politica agricolă şi cresc vulnerabilitatea în timp a societăţilor (Van der Ploeg et al., 2000). 

Tabelul  1.1.  

Modelul sectorial – Caracteristici principale 
 

Obiectivele politicilor 
- Venituri egale cu cele din alte sectoare 

- Creşterea producţiei la scară (dimensiuni ale societăţii) 

- Intensificarea producţiei (capital pe unitate de suprafaţă /muncă) 

Tipul politicilor privilegiate - Susţinerea investiţiilor în întreprindere 

- Ajutoare directe  

Rolul teritoriului 

-  „Recipient” de resurse-input pentru agricultură 

- Rural = Spaţiu agricol 

- Dualism rural/urban 

- Context local nerelevant 

Rolul sectoarelor - Rolul central al agriculturii şi al întreprinderii profesionale 

- Integrarea agriculturii şi a agribusiness-ului în contextul global 

Rolul actorilor sociali - Rolul central al organizaţiilor din categorie 

Rolul instituţiilor - Concentrarea guvernării politicilor în administraţiile din sector 

(naţionale şi regionale) 

 

Acest punct de vedere, care poate fi legat de paradigma modernă dominantă până la jumătatea 

anilor ’80 (Murdoch şi Pratt, 1993), defineşte conceptul de dezvoltare agricolă şi rurală ca pe un 

proces de modernizare a agriculturii şi industriei agroalimentare. Modalităţile prin care 

modernizarea rurală se realizează prin modelul sectorial sunt diferite şi se modifică şi în funcţie de 

necesităţile sectorului, ale contextului istoric şi socio-economic, de evoluţia pieţelor şi acordurilor 

comerciale între UE şi terţe ţări. Relevant este faptul că, în această viziune, modernizarea priveşte doar 

sectorul agricol şi agroalimentar. Viitorul populaţiei şi al familiilor din mediul rural sunt subordonate 

acestui proces: fără un sistem de societăţi puternice şi competitive, zonele rurale nu au nicio 

oportunitate de creştere. În consecinţă, politicile puse în aplicare sunt orientate exclusiv spre nevoile 

de modernizare ale sectorului. 

Este predominantă funcţia de producţie a bunurilor pentru piaţa agricolă. În identificarea a 

ceea ce înseamnă ruralul, există o corespondenţă strânsă cu definirea spaţiului agricol (Murdoch şi 

Pratt, 1993). Agricultura şi sistemul agroalimentar sunt considerate în ansamblul lor, în procesele de 

integrare macroeconomice ale agribusiness-ului şi în integrarea agriculturii în economia de piaţă. 

Interesul major, în această abordare, este pentru procesele de restructurare a agriculturii, care, de altfel, 

nu sunt văzute ca fiind diferite de cele din alte sectoare ale economiei capitaliste. Nu există interes în 
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această abordare pentru conceptul de „local” şi de zonă rurală, nici pentru diferenţierile dintre zonele 

rurale. Dimensiunea teritorială este cu totul secundară, dacă nu chiar irelevantă în interpretarea 

schimbărilor structurale ale agriculturii. Sunt cele mai generale procese de restructurare (în aparatul 

productiv, în clasele sociale, în raporturile intersectoriale, în scenariile comerciale internaţionale, etc.) 

care determină evoluţia agriculturii şi a sectorului agroalimentar şi care limitează total dimensiunea 

locală. Singurele excepţii în care noţiunea de rural poate avea un anumit sens, apar în dualismul „zone 

urbane - zone rurale”, caz în care ruralul se consideră ca un ansamblu nedistinct destinat pentru a  

furniza bunuri alimentare la cost acceptabil pentru consumatorul urban şi factori de producţie (mai ales 

muncă şi pământ) care sunt atraşi de dezvoltarea zonelor urbane şi metropolitane. 

Sub aspectul formării politicilor comunitare, această paradigmă a cunoscut, cum vom vedea 

mai detaliat în continuare, o afirmare continuă. Sub diferite forme, modelul sectorial, a caracterizat o 

mare parte a politicilor agricole, mai întâi pe cele cu caracter structural, cât şi ulterior pe cele de 

dezvoltare rurală. Această importanţă deosebită acordată sectorului agricol este justificată de mai 

multe argumentări, cele mai semnificative fiind următoarele: 

a) agricultura trebuie să fie în centrul atenţiei pentru că, în termeni de spaţiu, ocupă 80% din 

teritoriul Uniunii Europene; 

b) agricultura este un sector care nu are numai o funcţie pur productivă, având diferite funcţii  

referitoare la mediul înconjurător, protecţia teritoriului, valorificarea și protejarea peisajelor şi 

resurselor naturale regenerabile etc.; 

c) agricultura este şi unul din sectoarele care, în privinţa scenariilor internaţionale de 

schimbare (reforma PAC, extinderea către ţările din Europa Centrală şi de Est, noi acorduri comerciale 

în cadrul WTO), suferă mari şocuri externe,  necesitând adaptări structurale majore. 

În modelul sectorial, politicile identificate sunt cele structurale „clasice”, introduse prin 

directivele socio-structurale din 1972, dezvoltate şi adaptate ulterior, de-a lungul anilor. Aceste 

politici, care reprezintă baza tuturor politicilor de dezvoltare rurală adoptate în diferite perioade, sunt 

concepute mai mult pentru adaptarea structurală a societăţilor comerciale (agricole şi agroindustriale), 

decât pentru a promova dezvoltarea zonelor rurale. Acestea reprezintă, şi în cadrul celor mai recente 

politici de dezvoltare rurală, acea componentă care privilegiază obiectivele de dezvoltare sectorială 

(Saraceno, 2002).  

Conform acestui punct de vedere sectorial al dezvoltării, guvernarea politicilor structurale 

trebuie neapărat să fie atribuite administraţiilor din sector, la nivel naţional sau regional. Acest rol 

central al administraţiilor din sector reiese atât din natura instrumentelor privilegiate, din competenţa 

acestor administraţii, cât şi din nevoia de a controla efectiv ca şi acele măsuri care nu sunt destinate 

neapărat agricultorilor, să fie orientate spre aceştia. În fapt, rolul administraţiilor din sector devine 

crucial nu doar în faza de gestionare a instrumentelor şi resurselor, dar şi în faza de pregătire a întregii 

faze de programare, în care se decid strategiile, alocarea financiară, criteriile de selecţie şi de prioritate 

în alegerea sectoarelor şi a beneficiarilor.  
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1.1.2. Modelul redistributiv: dezvoltarea rurala ca reducere a diferenței dintre 

zonele rurale slab dezvoltate si restul economiei 

 

Concepția de fond a dezvoltării rurale în acest model se caracterizează prin două aspecte 

fundamentale: 

a) viziune accentuată asupra zonelor rurale, considerate ca zone slab dezvoltate în mod 

structural, cu întârziere de dezvoltare în raport cu zonele urbane, din cauza dezavantajelor naturale și 

socio-economice care necesită o atenție particulară din partea politicilor publice. În consecință, acest 

model subliniază exigențele dezvoltării zonelor celor mai slab dezvoltate și concentrează furnizarea de 

politici ad-hoc în aceste zone. Obiectivul fundamental este acela de a produce un efect redistributiv, fie 

prin instrumente de compensare directă a dezavantajelor fie printr-o susținere de tip structural; 

b) în al doilea rând, accepțiunea de dezvoltare adoptată în acest model ia in considerare 

nevoia de diversificare a veniturilor societăților agricole, pe lângă agricultura ca principalul sector 

productiv din zonele rurale. În același timp, recunoaște imposibilitatea că agricultura ar putea 

reprezenta unica pârghie pentru rezolvarea problemei decalajului dintre aceste zone și restul 

economiei. Pe lângă aceasta, atunci când se subliniază necesitatea de diversificare, se face referire în 

general la cele de tip „tradiţional” (agroturism, turism rural, prelucrarea de produse tipice în 

întreprindere etc.) 

În esenţă, acest concept al dezvoltării rurale pune accentul pe zonele interne de deal si de 

munte şi pe nevoile de reechilibrare socio-economică faţă de cele mai bogate zone, cele de câmpie, 

unde sunt concentrate activităţile de producţie, infrastructurile şi serviciile. În această viziune, 

contrastul nu este doar acela dintre rural şi urban (unde rural este sinonim cu agricol), ca şi în viziunea 

precedentă a dezvoltării rurale, ci şi între ruralul sărac, periferic, marginal şi restul teritoriului rural. 

Tabelul 1.2.  

Modelul distributiv – Caracteristici principale 

 

Obiectivele politicilor - Compensarea dezavantajelor naturale şi socio-economice 

- Reducerea decalajului dintre zonele rurale slab dezvoltate şi zonele urbane 

- Diversificarea veniturilor din societatea agricolă 

Tipul politicilor privilegiate - Indemnizaţie compensatorie pentru zonele montane şi dezavantajate 

- Susţinerea investiţiilor în întreprindere 

- Diversificarea veniturilor întreprinderii agricole  

Rolul teritoriului - Rolul central al zonelor rurale slab dezvoltate (deal, munte, zone dezavantajate, 

în declin rural, etc) 

- Atenţia orientată către criteriile de definire a zonei rurale „slab dezvoltate” 

Rolul sectoarelor - Rolul central al agriculturii 

- Alte sectoare ca oportunitate de diversificare pentru întreprinderile agricole 

Rolul actorilor sociali - Dominarea organizaţiilor de categorie din sector 

- Atenţie acordată actorilor reprezentativi non-agricoli 

Rolul instituţiilor - Dominarea administraţiilor de sector în guvernarea politicilor 

- Diseminarea formelor de colaborare şi/sau integrare cu administraţii din alte 

sectoare 

 

Această viziune a dezvoltării rurale s-a afirmat în special între anii ’80-’90, fiind recunoscută 

în raportul „Viitorul lumii rurale” (Comisia Europeană, 1988). Se poate recunoaşte, de asemenea, în 

multe programe naţionale şi regionale care delimitează chestiunea dezvoltării de zonele rurale mai 
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sărace. Aceste poziţii sunt formalizate, în diferite documente de programare din  acea perioadă şi chiar 

din perioadele ulterioare: de exemplu, programele pentru zonele rurale in declin din perioada 1994-99. 

Conceptul zonelor rurale ca fiind zone slab dezvoltate, care necesită o formă de compensare 

permanentă pentru handicapurile naturale şi socio-economice care le caracterizează, este conţinută în 

definiţia zonelor montane şi dezavantajate, introduse de politica structurală clasică a Directivei UE 

socio-structurală nr. 268 din 1975, care individualizează trei tipuri diferite de zone: 

-  zone de munte; 

- zone dezavantajate cu ameninţare de depopulare; 

- zone caracterizate prin dezavantaje specifice. 

Emblematică, în contextul acestui model, este funcţia atribuită ajutoarelor compensatorii 

pentru astfel de dezavantaje naturale şi socio-economice, oferite agricultorilor care locuiesc în aceste 

zone, în posesia unei suprafeţe de cel puţin trei hectare şi care acceptă angajamentul de a continua 

activitatea pentru cel puţin cinci ani. Relevanţa acestui sprijin este aceea de a fi menţinut în cadrul 

juridic comunitar până în zilele noastre, confirmând faptul că această viziune a zonelor rurale a fost 

înrădăcinată în proiectarea politicilor.  

Viziunea dezvoltării rurale ca şi chestiune specifică a zonelor marginale derivă din delimitarea 

zonelor rurale efectuată de Comisia Europeană începând cu „Viitorul lumii rurale” şi pentru întreg 

ciclul de programare 1994-99. Această idee prinde contur în special prin delimitarea zonelor rurale în 

declin (zone care sunt numite Obiectivul 5b); declinul este recunoscut în prezenţa nivelelor scăzute de 

venit per-capita, a exodului si îmbătrânirii populaţiei. Faţă de concepţia sectorială, care, implicit 

conduce problema dezvoltării rurale la o chestiune de ajustare structurală în agricultură şi, în special, 

la zonele potente, concepţia redistributivă se găseşte într-o poziţie total opusă: pornind de la 

presupunerea unei exigenţe de reechilibrare între zonele marginale şi zonele bogate, apare necesitatea 

de a concentra instrumente şi resurse financiare pentru primele. 

Acest punct de plecare diferit amplasează modelul redistributiv pe poziţii diferite chiar şi în 

ceea ce priveşte instrumentele de intervenţie: alături de instrumentele clasice de politică a structurilor 

agricole, se recunoaşte necesitatea instrumentelor care, aşa cum s-a subliniat mai înainte, să fie 

capabile să promoveze diversificarea producţiei în zonele rurale. În cadrul programelor comunitare, 

primele eforturi financiare serioase apărute în ciclul bugetar 1989-93 în regiunile Obiectivului 1 (toate 

acele regiuni în care PIB per-capita este mai mic cu 75% decât media comunitară) şi în zonele rurale 

în declin din Obiectivul 5b. În acest caz, se observă faptul că intervenţiile în zonele rurale în declin nu 

pot fi susţinute în mod exclusiv doar de instrumente sectoriale (FEOGA - Orientare), însă necesită şi 

aportul altor Fonduri structurale. În această concepţie, politicile de dezvoltare rurală nu au doar o 

funcţie de reechilibrare teritorială, însă au şi o altă trăsătură distinctivă: aceea de a implica integrarea 

de resurse si instrumente diverse, inclusiv străine instrumentelor tradiţionale ale politicilor „clasice” 

ale structurilor agricole. Din acestea, păstrează doar instrumente introduse ad-hoc pentru zonele 

dezavantajate (indemnizaţiile compensatorii pentru dezavantajele naturale şi socio-economice), dar în 
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acelaşi timp recunosc necesitatea instrumentelor şi politicilor complementare, care se alătură primelor 

pentru asigurarea eficacităţii generale în dezvoltarea zonelor mai puţin dezvoltate. 

Dacă modelul distributiv, distinge cel puţin două elemente de noutate faţă de cea mai 

tradiţională abordare sectorială prezentată anterior, acesta prezintă totuşi câteva elemente critice de o 

importanţă deosebită care condiţionează în mod accentuat rezultatul si eficacitatea acestuia. În primul 

rând, resursele financiare reduse puse la dispoziție pentru zonele marginale, fie că ne referim la 

Programele Operaționale (PO) ale Obiectivului 1, fie la programele Obiectivului 5b, intervențiile 

destinate acestor zone se includ foarte puțin în resursele totale alocate de Fondurile structurale 

(Mantino și Pesce, 1997). 

În al doilea rând, dată fiind și natura unei bune părți a intervențiilor, tendința generală - în 

special în țări ca Italia, Grecia, Spania și Portugalia - este aceea de a încredința competențele de 

programare și de gestionare structurilor administrative din sector. Sunt rare cazurile, cel puțin în aceste 

țări, în care competențele sunt atribuite structurilor orizontale și/sau intersectoriale, precum birourile 

de programare economică. Existența competențelor mai vaste decât cele sectoriale a determinat ca 

aceste structuri să conceapă o viziune mai amplă a obiectivelor, strategiilor și instrumentelor de 

adoptat pentru zonele rurale marginale. 

1.1.3. Modelul teritorial: dezvoltarea rurală ca dezvoltare a interrelaţiilor din 

cadrul economiei locale 

 

Acest tip de model nu are ca punct de plecare numai sectorul agroalimentar, nici exigenţele de 

reechilibrare economică teritorială din zonele de deal şi de munte, ci teritoriul în ansamblul său. Nu 

mai consideră agricultura ca unicul şi, în unele cazuri, principalul sector pentru dezvoltarea rurală, nici 

modernizarea structurilor productive ale zonelor de deal şi de munte ca fiind obiectivele principale ale 

politicilor structurale. Elementele de la care porneşte acest model se referă chiar la funcţia diferită pe 

care agricultura şi alte sectoare o au în strategiile de dezvoltare şi rolul diferit al teritoriului. 

Principalele elemente de analiză care repun în discuţie cele două modele precedente şi constituie baza 

teoretică pentru dezvoltarea modelului teritorial sunt: 

a) criza modelului sectorial; 

b) răspândirea unui proces spontan de diversificare a întreprinderilor agricole; 

c) diferenţierea internă în creștere a zonelor rurale; 

d) noi elemente teoretice care fac mai complexă şi mai flexibilă formularea unui model de 

dezvoltare a zonelor rurale. 

Identificarea dezvoltării rurale cu dezvoltarea agricolă s-a dovedit,  în timp, ca fiind 

inadecvată şi nesustenabilă, deoarece obiectivul de a obține venituri egale cu celelalte sectoare nu 

poate fi atins şi pentru că susținerea strategiilor de modernizare de către PAC manifestă în timp efecte 

adverse şi inacceptabile sub diferite aspecte, precum cel al echilibrului dintre cerere şi ofertă, deoarece 

a generat supraproducție agricolă şi, în consecinţă, necesitatea stabilirii de cote şi limite de expansiune 

a producţiei; cel al sustenabilităţii echilibrului, cu creşterea în consecinţă a cheltuielilor de susţinere și 



12 

 

cel al sustenabilităţii ambientale, deoarece procesul producţiei agricole a contribuit la generarea de 

efecte externe negative răspândite.  

Cercetările făcute în Europa privind strategiilor spontane de creştere şi/sau de supravieţuire a 

întreprinderilor agricole au evidenţiat că diversificarea activităţilor şi/sau veniturilor reprezintă o 

strategie alternativă de modernizare a întreprinderilor bazată pe extinderea dimensiunii şi/sau pe 

intensificarea producţiei, pe care am văzut-o ca fiind tipică pentru modelul sectorial.  

 
Figura 1.1. Comprimarea veniturilor agricole şi strategiile alternative de dezvoltare rurală 

 

Alături de depăşirea limitelor deja evidenţiate în acest tip de modernizare, procesul de 

diversificare permite întreprinderii să găsească soluţii adecvate pentru crescânda „comprimare” dintre 

preţuri şi costuri pe care veniturile agricole o suferă pe termen lung (Van der Ploeg, 1995; Van der 

Ploeg et al, 2000). 

Agricultura UE a cunoscut un boom al producţiei începând din perioada imediat următoare 

războiului, pentru a ajunge, spre mijlocul anilor '80, la o stabilizare a creşterii dată de costurile ridicate 

ale intensificării ulterioare. Aceste limite de producţie sunt în mare parte legate de sistemul de reglare 

comunitar, care a impus constrângeri birocratice expansiunii producţiei (de exemplu prin sistemul 

cotelor de lapte). În paralel, şi costurile au crescut datorită introducerii noilor tehnologii şi deoarece 

agricultura, împinsă de procesele de globalizare şi de liberalizare crescândă, este tot mai deconectată 

de la ecosistemele locale. În consecinţă, tendinţa finală apare a fi aceea a unei „comprimări” a 

veniturilor familiale. Supravieţuirea pentru întreprindere, este legată de soluţii (de producţie sau 

manageriale) care să permită creşterea producţiei dincolo de limitele puse de structurile 

întreprinderilor şi/sau reducerea nivelului costurilor. În ceea ce privește producţia, strategiile 

câştigătoare pot fi în căutarea de produse şi pieţe noi şi diversificarea activităţilor. Diversificare, 

pentru întreprindere şi familie, înseamnă a constitui noi surse de venit. În ceea ce priveşte costurile, în 

schimb, ar putea apărea forme noi de gestiune. Domeniile pentru studierea  de noi produse/ pieţe, 

diversificarea şi reducerea costurilor ar putea fi: gestionarea peisajului, conservarea resurselor 

naturale, agroturismul, transformarea producţiei agricole în agricultură biologică, procesarea 

produselor în întreprindere, căutarea de produse de înaltă calitate şi de specialităţi regionale, crearea de 

noi circuite de comercializare scurte, începerea de noi activităţi în domeniul agriculturii sociale etc. 
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(Van der Ploeg et al, 2000). Diversificarea implică de asemenea, după cum evidenţiază o serie 

consistentă de cercetări asupra întreprinderii familiale (Mantino, 1995), răspândirea tot mai mare a 

pluriactivităţii în cadrul familiei agricole, cu un impact major în termeni de dezvoltare a zonei rurale, 

din următoarele motive: 

- intensificarea raporturilor dintre agricultură şi alte sectoare ale economiei locale; 

- menţinerea resurselor umane în familie şi în zonă; 

- îmbunătăţirea capitalului uman familial, precum şi creşterea capitalului social al zonei; 

- aportul de capital din exteriorul activităţii agricole pentru revitalizarea întreprinderii; 

- menţinerea populaţiei în zonă ca bază pentru  existenţa serviciilor sociale adecvate. 

Şi cercetările efectuate în anii mai recenţi (Van der Ploeg et al., 2000), confirmă tendinţa 

pluriactivităţii ca fenomen structural de evoluţie a zonelor rurale din Europa. Departe de a fi 

considerată o expresie a sărăciei sau a unei agriculturi neadecvate, pluriactivitatea a devenit în timp 

manifestarea unei noi definiri a raporturilor oraş-sat, în beneficiul substanţial al celui din urmă. 

Evoluţia zonelor rurale de la începuturile anilor '80 până azi contrazice, evident, unele dintre 

ipotezele de bază a celor două modele precedente, în special acele ipoteze care identifică spaţiul rural 

ca un ansamblu nedistinct şi în termeni reziduali ca fiind „non-urban” cu prevalenţa activităţilor 

agricole; definesc ruralul ca fiind „veriga slabă” a economiei, destinată structural să elibereze resurse 

(umane, de capital şi ale pământului) în favoarea zonelor urbane şi metropolitane şi a zonelor cu 

concentrare industrială, fiind incapabilă să fie competitivă pe termen lung cu acestea din urmă. 

Tabelul 1.3  

Modelul teritorial – Caracteristici principale 

 

Obiectivele politicilor 

- Valorificarea resurselor endogene ale teritoriului 

- Diversificarea veniturilor întreprinderii agricole 

- Noi forme de reducere a costurilor 

- Răspândirea formelor de pluriactivitate 

- Crearea de activităţi non-agricole (industrie manufacturieră, servicii etc.) 

Tipul politicilor privilegiate 

- Sprijinirea diversificării veniturilor 

- Politici de dezvoltare economică locală 

- Susţinerea infrastructurii şi serviciilor pentru populaţia locală 

- Susţinerea investiţiilor în întreprinderi 

Rolul teritoriului 

- Atenţie acordată ruralului 

- Eterogeneitatea zonelor rurale în contextul european şi regional 

- Definirea multidimensională a ruralului, limite cu geometrie variabilă 

- Reducerea diferenţelor dintre zonele rurale slab dezvoltate/ zonele urbane 

Rolul sectoarelor - Rolul central al agriculturii, motorul proceselor de dezvoltare rurală  

- Rolul central al celorlalte sectoare pentru diversificarea economică locală  

Rolul actorilor sociali 
- Dezvoltarea rurală ca proces cu mai mulţi actori 

- Necesitatea formelor şi mecanismelor de gestionare a conflictelor 

- Rolul central creării de reţele 

Rolul instituţiilor - Crearea de forme de guvernare locală şi descentralizate 

- Guvernare la mai multe nivele a politicilor şi proceselor de dezvoltare 

 
Ambele ipoteze au fost contrazise de analize efectuate în diferite ţări, mai ales în urma 

clasificării ruralului propusă de OCSE (OCSE, 1996; Terluin, 2001; Saraceno, 2002). În Europa 

există,  în realitate, o proporţie ridicată de zone rurale cu o rată pozitivă de creştere a populaţiei şi a 
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ocupării, semn clar că exodul rural nu este singurul destin al acestor zone (Saraceno, 2002; Terluin, 

2001). 

Apariţia acestor fenomene şi procese de diferenţiere socială şi teritorială în toate ţările 

europene, începând din a doua jumătate a anilor '80, duce la modificarea radicală a imaginii, destul de 

stereotipă şi simplistă, care exista până la acel moment în privinţa zonelor rurale. De atunci înainte, 

reflecţia asupra proceselor de dezvoltare în aceste zone continuă rapid, cu mare intensitate. Modelul 

teritorial se îmbogăţeşte cu numeroase contribuţii şi pe diferite fronturi, înregistrând şi poziţii diferite.  

Formarea unui model de dezvoltare rurală se concentrează asupra următoarelor aspecte 

metodologice: 

a) originea căilor de dezvoltare; 

b) funcţia îndeplinită de sectorul agricol şi agroalimentar în raport cu celelalte sectoare ale 

economiei. 

În ceea ce priveşte originea căilor de dezvoltare, mare parte a autorilor care au aprofundat 

dezvoltarea rurală din punct de vedere post-modernist admit asupra naturii prevalent endogene a 

acesteia (Van der Ploeg e Long, 1994; Van der Ploeg e Dijk, 1995), adică pe o dezvoltare bazată 

esenţial pe resurse naturale, umane şi culturale specifice teritoriilor interesate. Mai recent, Lowe 

(2006) a criticat ideea unei dezvoltări endogene, luând în schimb în considerare perspectiva de 

dezvoltare în care zonele rurale combină resursele endogene şi procesele exogene ce pot fi de mare 

ajutor (globalizare, comerţ extern, investiţii externe zonei, ajutoare de stat şi din partea UE). A definit 

această perspectivă drept neo-endogenă, fiind capabilă să combine forţe endogene şi exogene. 

Pentru ceea ce ţine de funcţia agriculturii şi a celorlalte sectoare, modelul teritorial se poate 

delimita, în două „variante” diferite, ce corespund în linii mari cu două filoane de gândire ce au fost 

dezvoltate în cea mai recentă literatură despre dezvoltarea rurală. 

a) o variantă centrată pe sectorul agricol şi agroalimentar ca motor al proceselor de dezvoltare 

rurală; 

b) o variantă centrată pe diversificarea economică a economiei locale şi deci a sectoarelor non-

agricole ca factori de dezvoltare a economiei locale. 

Prima „variantă”, cea care se fondează pe rolul central al sectorului agricol şi agroalimentar în 

procesele de dezvoltare rurală, se bazează pe următoarele elemente de analiză (Van der Ploeg et al, 

2000): 

- sectorul agricol şi agroalimentar este capabil să genereze procese de reînnoire în zonele 

rurale; 

- agricultura poate intra în competiţie cu celelalte sectoare în ceea ce priveşte atragerea de 

resurse, mai ales pentru că presupune costuri mai scăzute faţă de celelalte sectoare; 

- figura clasică a întreprinzătorului modern se modifică şi există certitudini în toată Europa 

referitoare la prezenţa întreprinzătorilor noi, capabile de a urma economii de scop în locul economiilor 

de scară, de a acorda mai multă atenţie fluxurilor de resurse interne, de a practica tehnicile de 

producţie mai sustenabile în termeni de mediu, de diversificare  faţă de noi pieţe. 



15 

 

Conform acestei interpretări, aceste elemente de analiză dau naştere următoarei întrebări: de ce 

dezvoltarea rurală trebuie să continue în mod necesar prin „exproprierea” agriculturii, adică 

redimensionarea sa în economie şi eliberarea de resurse? Agricultura în schimb, conform unei viziuni 

total diferite, poate şi trebuie să continue să furnizeze „terenul de cultură” pentru procesele de 

dezvoltare rurală. 

A doua „variantă”, în schimb, bazată rolul central al diversificării economiei locale, respinge 

ideea că agricultura ar putea constitui singură, principala sursă de diversificare şi susţine că 

atractivitatea zonelor rurale, deci capacitatea de a atrage resurse şi de a opri exodul rural, depinde în 

mod substanţial de capacitatea lor de a crea surse de venit alternative faţă de cea agricolă şi externe 

întreprinderii și familiei agricole (De Benedictis, 1995; Saraceno, 2002). În acest context, pluri-

activitatea joacă un rol esenţial pentru supravieţuirea întreprinderii şi a familiei agricole, dar în acelaşi 

timp trebuie recunoscut că acest fenomen nu ar fi fost niciodată posibil în absenţa unei dezvoltări non 

agricole locale. De asemenea, în timp au apărut noi oportunităţi pentru zonele rurale, inclusiv datorită 

reconfigurării proceselor de dezvoltare urbană: contracţia activităţilor meșteșugărești în zonele urbane, 

costurile ridicate şi calitatea redusă a vieţii în unele centre urbane, au contribuit în fapt la creşterea 

atractivităţii zonelor rurale şi la dezvoltarea de noi activități, mai ales în zonele mai apropiate de 

respectivele centre. În sinteză, tocmai zonele rurale, sunt capabile de a-şi diversifica propria economie 

şi, ca atare, de a elimina rolul central pe care agricultura îl avea anterior, zone «(…) ar trebui folosite 

ca model ideal de referinţă pentru politicile de dezvoltare şi pentru crearea de zone rurale moderne» 

(Saraceno, 2002, p. 14). 

Aceste două „variante” sunt de mare importanţă pentru a înţelege dezbaterea în curs în jurul 

modelului teritorial şi al utilizărilor acestuia pentru stabilirea politicilor de dezvoltare rurală. Într-

adevăr, este clar că în jurul acestor poziţii, chiar şi în cadrul unei abordări teritoriale, apar conflicte şi 

interese între actorii sociali şi instituţionali. De asemenea, este clar că cele două poziţii implică 

orientări destul de diferite în termeni de instrumente de politică publică: în timp ce prima implică o 

reconsiderare în întregime „internă” a politicilor de dezvoltare rurală, a doua nu poate face abstracţie 

de o reconsiderare a ansamblului politicilor de dezvoltare rurală. 

Revenind la noţiunea de teritoriu, asumată de acest model, dincolo de diferitele poziţii 

ilustrate până acum, s-a conştientizat ideea că acesta reprezintă o realitate mult mai complexă decât 

aceea de simplu recipient de resurse pentru agricultură (modelul sectorial) sau de resurse naturale şi 

socio-economice insuficiente (modelul redistributiv). Teritoriul rural, în afară de a fi extrem de 

diferenţiat la nivel european, naţional şi regional, în dimensiunea sa locală, este un ansamblu de relaţii 

sociale, de asocieri instituţionale, de nivele de guvernare etc., care delimitează un spaţiu social şi 

geografic cu o „geometrie variabilă”. În acest sens, noţiunea de „omogenitate teritorială”, odată foarte 

utilizată şi foarte în vogă, ce gravita, de exemplu, în jurul omogenităţii produsului (zonele viticole, de 

exemplu) sau în jurul unei resurse naturale (munte, o zonă protejată etc.) a pierdut din capacitatea sa 

interpretativă şi de valenţă definitorie (Marsden, 1998). Tot mai mult, zonele şi strategiile de 

dezvoltare se definesc dincolo de limitele administrative sau ale unei zone omogene „clasice”, atât în 
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interiorul unei ţări cât și în interiorul unei regiuni. Din acest punct de vedere, şi definiţia ruralului ce 

este adoptată de OECD, bazată doar pe densitatea populaţiei, chiar dacă are meritul de a fi asigurat o 

metodă simplă şi comună pentru mai multe ţări, prezintă unele limitări de care trebuie ţinut cont în 

aplicaţiile operaționale. În orice caz, observăm că modul în care este privit azi teritoriul rural este 

semnificativ schimbat: există nu doar percepţia unui spaţiu în care agricolul şi pădurile ocupă o cotă 

relevantă de suprafaţă, dar şi conştientizarea existenţei unui loc cu anumite dotări cu capital uman, 

natural, cultural şi social, ce pot reprezenta puncte de forţă pentru procesele de dezvoltare. 

Dacă privim rolul actorilor sociali şi instituţionali, modelul teritorial presupune că dezvoltarea 

rurală trebuie să fie în mod necesar un proces cu mai mulţi actori (Van der Ploeg, 2006), unde 

componenta agricolă este desigur reprezentativă, dar nu este singura care acţionează la nivel local: 

«Ruralul nu mai este numai monopolul agricultorilor» (Van der Ploeg et al, 2000, p. 393). Acest 

concept, deja comun pentru mare parte din cercetători, implică totuşi analiza şi cercetarea activă de noi 

forme şi mecanisme de coordonare şi gestionare a conflictelor între actorii agricoli şi alţi actori din 

cadrul aceleiaşi lumi agricole. Sub profilul rolului diferiţilor actori sociali şi instituţionali, al 

raporturilor şi al strategilor acestora în traiectoriile de dezvoltare locală, modelul teritorial s-a 

îmbogăţit cu noi concepte şi instrumente ce conferă modelului însuşi o complexitate metodologică 

remarcabilă, dar, în acelaşi timp, potenţează capacitatea acestuia de a interpreta procesele reale. Prin 

propagarea de forme de planificare locală, susţinute şi de Uniunea Europeană, s-au creat în timp forme 

de parteneriat (parteneriate locale, forme de armonizare de diferite tipuri, comitete de proiect etc.) cu 

scopul asocierii actorilor care în acest mod pot concura la definirea şi la realizarea unor strategii şi 

obiective de dezvoltare locală. Pentru crearea şi menţinerea în timp a activităţilor economice locale, au 

fost considerate necesare şi aşa-numitele reţele (de întreprinderi, de diferiţi actori economici şi sociali 

etc.), adică sisteme de relaţii economice, sociale şi instituţionale ce concură la definirea reţelelor de 

conexiune (formale sau informale) între actori de diferite tipuri şi care pot merge şi dincolo de simplul 

nivel local. 

În modelul teritorial, inclusiv rolul instituţiilor îmbracă profiluri radical diferite: în primul 

rând, există o puternică recunoaştere a funcţiei instituţiilor locale (publice şi private), atât în termeni 

de definire a traiectoriilor de dezvoltare cât şi în termeni de gestionare a realizării lor în timp. Acest 

lucru merge dincolo de recunoaşterea funcţiei regiunilor, implică şi nivelul administrativ imediat 

inferior (în Italia, de exemplu, provinciile şi comunităţile montane) sau forme de agregare locală nu de 

tip administrativ. Emblematice, în această privinţă, sunt tocmai acele forme de dezvoltare locală 

administrate de jos, fruct al cooperării dintre actorii locali,  fiind vorba de forme spontane de 

organizare a actorilor economici, după cum atestă de exemplu diferitele cazuri de districte agricole sau 

agroindustriale (Iacoponi et al., 1995) sau categoria mai generală a sistemelor locale de dezvoltare 

rurală (Romano, 1998), sau de forme stimulate şi sprijinite de guvern, precum pactele teritoriale 

(Trigilia, 2005) şi proiectele integrate ale iniţiativei comunitare (IC) LEADER. În al doilea rând, 

modelul teritorial recunoaşte, dincolo de marea importanţă a instituţiilor locale, că succesul politicilor 

de dezvoltare nu poate să nu depindă şi de o coordonare eficientă a diferitelor nivele de guvernare ale 
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politicilor. Pornind de la cele comunitare, tot mai prezente pentru favorizarea unui ajutor financiar şi a 

unui sistem de reguli şi de orientări, şi apoi trecând la cele naţionale, regionale şi în fine la cele locale, 

problematica guvernării multi-nivel s-a îmbogăţit tot mai mult până la a deveni unul dintre aspectele 

cheie pentru funcţionarea politicilor de dezvoltare rurală (OECD, 2007; Mantino, 2005). 

Modelul teritorial al dezvoltării rurale, a fost oficializat la nivel comunitar spre sfârşitul 

anilor '80 şi a prins contur mai ales în anii '90. Principalele experienţe de politică de dezvoltare care 

încorporează principiile viziunii teritoriale au fost, chiar şi într-o versiune încă embrionară, 

Programele integrate mediteraneene (PIM), introduse în 1985, au devenit operaţionale doar spre 

sfârşitul deceniului '80. Dar experienţele  care, mai mult decât oricare altele, aplică efectiv principiile 

menţionate anterior sunt cele legate de programul LEADER (în diferitele sale versiuni) şi de 

acordurile teritoriale pentru ocupare, ambele de matrice comunitară. 

După cum se poate deduce din descrierea făcută până acum, dacă modelul teritorial rezultă a fi 

cel mai în măsură să exprime complexitatea noii concepţii de dezvoltare rurală, este de asemenea 

adevărat, pe de altă parte, că, o construcţie a unei noi paradigme necesită un efort de o complexitate 

remarcabilă, teoretică şi metodologică. Van der Ploeg (2006) a afirmat că dezvoltarea rurală este un 

proces „multi-dimensional”, „multi-actor” şi „multi-nivel”. Acest lucru subliniază complexitatea 

acesteia şi justifică faptul că încă nu există o paradigmă de dezvoltare rurală clar definită. Cu toate 

acestea, contribuţii teoretice diferite şi interesante se dezvoltă în anii mai recenţi. Definirea unei noi 

paradigme va necesita timp. «Dezvoltarea rurală nu este o simplă transformare a regulilor 

administrative şi nici nu se poate defini  ca rezultatul unei însumări de transformări normative: acesta 

va fi un proces de lungă durată şi contradictoriu, care va rămâne în agenda politică timp de mai 

multe zeci de ani, ca o provocare şi ca o problemă» (Van der Ploeg, 2006, p. 346). 

 

1.2. Dezvoltarea rurală şi rolul agriculturii 

 

O viziune a dezvoltării rurale atribuie agriculturii un rol important, am putea spune de bază, de 

mediu de cultură pentru procesele de dezvoltare rurală. Însă cum se poate justifica, sub aspect teoretic, 

faptul că un sector care din punct de vedere istoric îşi pierde din pondere în cadrul economiei generale 

ar putea stimula procese de dezvoltare? În ciuda acestui proces, după cum s-a subliniat deja referitor la 

prima variantă a modelului teritorial, agricultura poate stimula procese sănătoase de dezvoltare în 

zonele rurale, necedând resurse către alte sectoare, aşa cum s-a întâmplat în mod tradiţional în 

procesele de dezvoltare economică, ci, dimpotrivă, menţinând şi calificând resursele existente. Acest 

lucru poate avea loc, dacă sunt îndeplinite două condiţii: 

a) agricultura se prezintă puternic integrată cu economia şi societatea sistemului local (Fabiani, 

1991); 

b) agricultura este în măsură să genereze, prin puternice legături de integrare, efecte pozitive 

asupra economiei locale, în special asupra competitivităţii teritoriale (Brunori, 2003), asupra coeziunii 

sociale (Di Iacovo, 2003) şi asupra conservării ecosistemelor locale (Van der Ploeg, 2006). 
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Dimensiunile dezvoltării rurale asupra cărora agricultura poate avea un rol stimulator şi 

catalizator sunt patru: economică, socială, culturală și se mediu (figura 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 - Rolul agriculturii în dezvoltarea rurală 

 
Trebuie subliniat, în primul rând, că distingerea acestor dimensiuni servește exclusiv unei 

expuneri mai clare, dar nu implică în nici un caz faptul că aceste dimensiuni acţionează separat asupra 

proceselor de dezvoltare rurală. Din contră, apare tot mai adevărat faptul că în realitate aceste 

dimensiuni acţionează împreună, conform unei interpretări deja răspândite, care atribuie agriculturii un 

caracter multifuncţional. 

Dimensiunea economică este legată de rolul de creare de venituri şi ocupare pentru populaţia 

locală, într-un context în care producţiile agricole şi agroalimentare au capacitatea de a fi competitive 

atât pe pieţele locale cât şi pe cele nelocale. Capacitatea competitivă poate fi influenţată de mulţi 

factori, între care o integrare mai bună sau mai slabă a actorilor şi a proceselor pe filierele agricole şi 

agroalimentare, calitatea şi diferenţierea (dimensiune culturală), capacitatea de reducere a costurilor 

etc. 

Dimensiunea culturală este, în schimb, legată de funcția pe care o are agricultura în cadrul 

proceselor de creare a identităţii locale. În special asupra consolidării imaginii teritoriului atât faţă de 

actorii locali din teritoriu, cât şi faţă de actorii externi. 

Asupra dimensiunii sociale agricultura intervine prin diferite forme: existenţa reţelelor de 

relaţii între actori, procese inclusive de subiecţi slabi şi/sau marginalizaţi de contextul social (ex. prin 

agricultura socială), crearea de parteneriate de proiect (pe modelul LEADER) şi, la modul mai general, 

menţinerea formelor de cooperare/ coordonare dintre actorii locali.  

În ceea ce priveşte dimensiunea mediului, agricultura poate genera procese de conservare/ 

creare de bunuri publice precum peisaj, biodiversitate, resurse hidrice, sol etc. Acest lucru poate avea 

loc în măsura în care tehnicile folosite utilizate respectă capitalul ecologic existent şi sunt capabile, așa 

cum menționează Van der Ploeg (2006), să «reconecteze agricultura şi natura». Sub acest aspect ne 

apare foarte util conceptul, introdus de Van der Ploeg, de «coproducţie», care identifică un proces de 

producţie agricol capabil nu doar să asocieze practici de dezvoltare rurală care își au originea endogen 

la nivel local, respectând ecosistemul local, dar şi să se integreze funcţional cu acesta. 
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1.3. Dezvoltare rurală şi dezvoltare locală 

 
Adeseori în abordarea ruralului  se cade într-un dublul risc, de a-l contura ca pe o realitate 

idealizată, în care viaţa scapă de nevrozele şi de contradicţiile marilor zone mitropolitane, sau invers 

ca pe o realitate caracterizată prin depopulare, lipsa serviciilor elementare pentru populaţie, abandonul 

agriculturii, eroziune şi degradare a solului și a biodiversității etc. Este vorba de percepţii extreme, cu 

un oarecare fundament real, dar care, cu siguranţă, nu pot reprezenta în totalitate adevărata situaţie a 

zonelor rurale.  

Este necesar să se pornească de la o premisă importantă, care înlătură orice concepţie de rol 

„salvator” al politicilor publice în procesele de dezvoltare locală, politicile publice fiind unul dintre 

factorii cauzali dar cu siguranţă nu unicul. Ideea că politicile ar putea, singure, să constituie o condiţie 

determinantă pentru dezvoltarea zonelor înapoiate a produs nu doar multe falimente, dar şi multe 

efecte negative, aşa cum a evidenţiat un cunoscut studiu a lui Trigilia (1992). De asemenea, se 

consideră că, atunci când se analizează rolul politicilor publice privind impactul asupra realităţilor slab 

dezvoltate, primul lucru care se urmăreşte este câte instrumente şi resurse sunt disponibile. Mai mult 

decât cantitatea politicilor, apare mai decisivă ca impact, calitatea, adică structura acestora şi modul în 

care aceste politici sunt distribuite. 

Diviziunea dintre zonele rurale, pe de o parte, şi zonele urbane, pe de altă parte, se reflectă în 

contrastul dintre dezvoltarea rurală şi dezvoltarea urbană. Acest contrast, din păcate, neglijează toate 

interdependenţele care există, în termeni economici şi sociali, între cele două zone. Este vorba, 

evident, de o limită a analizei proceselor de dezvoltare. În ultimi ani, se asistă la creşterea 

conştientizării privind amplele interdependenţe între zonele rurale şi zonele urbane. Dar, la aceasta nu 

corespunde o creştere teoretică similară (ESPON-INTERACT, 2007). Natura acestei interdependenţe 

este multiplă: economică, politică, socială şi fizică. Între zone se stabilesc fluxuri de natură diferită 

(populaţia şi resursele fizice) care îmbracă forma aşezărilor, muncii, învăţământului, transporturilor, 

turismului, utilizării resurselor (bunuri alimentare, apă, energie etc.), deşeuri etc. Aceste fluxuri pot fi 

într-o direcţie, ca şi în cazul fluxurilor forței de muncă şi  a navetei zilnice (între rural şi urban), sau în 

ambele direcţii (de ex. cazul turismului şi a activităţilor recreative). De asemenea, fluxurile fizice sunt 

variabile şi în funcţie de contextul mai general şi al nivelului de dezvoltare socio-economică a regiunii: 

în multe zone puternic urbanizate din Europa (şi nu numai) se asistă în ultimii ani la o migraţie 

constantă a populaţiei de la oraşe la satele din jur (periurbane), în timp ce în alte zone se asistă la un 

fenomen opus. Fluxurile între urban şi rural nu sunt exclusiv fizice, dar şi de altă natură: fluxuri 

bănești sau fluxuri de informaţii, care, în general, nu sunt vizibile şi / sau neînregistrate. 

Dacă este evident raportul strâns care leagă zonele urbane şi zonele rurale, tot la fel de evident 

este faptul că acest raport se caracterizează  prin dezechilibre, în majoritatea cazurilor, în favoarea 

zonelor urbane. Consecinţele acestui raport dezechilibrat sunt diversificate şi distribuite diferit în 

regiunile din Europa, dar se traduc în fenomene precum: reducerea terenurilor cultivate datorită 

fenomenelor de sub-urbanizare în ascensiune, creşterea excesivă a preţurilor terenurilor, poluarea apei 
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şi a solului, intensificarea fluxurilor turistice care nu au nimic de-a face cu sustenabilitatea şi 

respectarea culturii rurale locale, realizarea depozitelor de gunoi pentru deşeurile urbane, capacitatea 

redusă de gestionare şi conservare a resurselor naturale etc. Aceste consecinţe ne determină să 

constatăm nu doar despre complementaritatea dintre oraş şi sat, ci şi de „(….) subordonarea 

(terminală şi degradată) a satului faţă de oraş” (Iacoponi, 2004), şi deci de necesitatea de a redefini 

acest raport (Gutman, 2007; Di Iacovo, 2004). Acest obiectiv este resimţit de politicile de dezvoltare 

regională (mai mult decât de politicile de dezvoltare rurală), astfel încât a devenit o zonă specifică de 

intervenţie pentru programe bazate pe cooperarea şi pe inovaţia economico-socială (precum cele 

finanţate din FEDR, fond care a dedicat o atenţie specială relaţiilor urbano-rurale chiar în cadrul 

INTERREG (program finanțat de Uniunea Europeană și este destinat finanțării proiectelor de 

cooperare teritorială între state, regiunii și teritorii specifice). Tema relaţiilor oraș-sat este esențială, 

atât în termeni de înţelegere a schimbărilor care au loc în zonele rurale, cât şi sub aspectul politicilor 

care au ca scop redefinirea acestor relații. Cele două profiluri trebuie să se distingă, deoarece acestea 

au implicații diferite pentru analiză.  

Primul profil, cel al înțelegerii schimbărilor socio-economice în zonele rurale, are implicații 

asupra tipului de analiză a dezvoltării rurale, care nu poate fi concentrată doar pe resurse endogene ale 

zonelor rurale. Anumite transformări fundamentale ale ruralului nu apar prin efectul capacității de 

mobilizare a resurselor endogene din zonele rurale, ci prin dinamici generate de zonele urbane aflate în 

exploatarea acestor resurse endogene. Aceasta poate să ducă chiar la o creştere a venitului în zonele 

rurale, însă în dauna sustenabilităţii acestor procese privind mediul înconjurător. La prima vedere, 

creşterea venitului poate fi interpretată pozitiv (ca de exemplu creşterea numărului de locuri de cazare 

şi a prezenţei legată de turismul rural), ca semnal de inversiuni de tendinţă în teritorii pe termen lung 

excluse din procesele de  dezvoltare, dar aceasta poate să ascundă efecte destructive ale capitalului 

ambiental şi social din aceste zone. Acest lucru implică faptul că procesul de dezvoltare ar trebui să fie 

interpretat cu mare atenție, având grijă să se înțeleagă originea reală. 

Al doilea profil, cel al redefinirii relațiilor ca obiectiv al politicilor, are implicații asupra 

tipului de rol care se dorește a se atribui ruralului și urbanului în contextul acestor relații și mai ales cu 

privire la agenda priorităților pentru politicile de dezvoltare rurală. Într-o logică a dezvoltării 

sustenabile a zonelor rurale, politicile de dezvoltare rurală trebuie să stimuleze procese de integrare 

economică între urban și rural bazate pe diferite ingrediente: 

a) cererea în creștere de bunuri și servicii din mediul rural de către populația urbană, care nu 

este limitată la produsele tipice, la turismul rural, la liniște și aer curat etc., dar cuprinde și « (…) 

bunuri semi-relaționale care își au rădăcinile în stiluri de viață mai simple, mai directe, în care este 

posibilă păstrarea valorilor precum încrederea, atenția față de cei din jur, deschiderea, ospitalitatea» 

(Di Iacovo, 2004). Această cerere, împreună cu costul redus al locuințelor, împinge, pe de altă parte, 

anumite categorii ale populației urbane să-și modifice propriile stiluri de viață și să se stabilească în 

mediul rural; 
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b) recunoașterea rolului zonelor rurale în producerea de servicii ecologice și disponibilitatea în 

permanentă creștere de a plăti aceste servicii (Gutman, 2007); 

c) utilizarea oportunităților economice generate de această nouă cerere pentru a promova o  

valorificare a resurselor și a culturii locale, revitalizarea tradițiilor de cooperare și colaborare în 

interiorul comunității locale, generarea inovației, crearea și îmbunătățirea capitalului social (Gutman, 

2007; Di Iacovo, 2004). 

1.4. Dezvoltarea rurală și politicile rurale în Europa 

 
În cele menționate la punctele precedente a fost subliniat faptul că în ultimii anii a apărut o 

nouă viziune privind procesele în curs în zonele rurale din Europa. Zonele rurale, nu mai apar ca fiind 

doar locuri de producție agricolă ci și zone de activități economice diversificate, de creștere a 

așezărilor populației, de noi consumuri și de divertisment, etc. Sub influența acestor procese s-a 

dezvoltat în Europa, o nouă accepțiune a politicii rurale. 

Termenul de „politică rurală” este folosit, în principal, în țările din Europa de Nord, în această 

accepţie modernă de gestionare a ansamblului de politici pentru teritoriul rural, văzut ca un loc de 

desfăşurare a activităților economice, așezări, al mediului înconjurător de protejat și valorificat şi nu ca 

un simplu loc de retragere, conservare a identității, tradițiilor și valorilor culturale, declinul 

economico-social și nivelul scăzut al venitului pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, în țările bogate din 

nordul Europei o nouă viziune a zonelor rurale a identificat recent nevoia de readaptare a viziunii de 

politica rurală. În țările din sudul Europei, în schimb, „politica rurală”, pe lângă faptul nu mai este un 

termen utilizat, este adesea asociat cu o accepţiune de politici care au caracterizat o anumită perioadă 

istorică (prima jumătate a secolului trecut), cu o amprentă puternică asupra politicii funciare și / sau de 

îmbunătățirea şi valorificare a suprafeței agricole.  

Politicile care influențează zonele rurale din fiecare țară a Uniunii Europene sunt diferite și 

adesea necoordonate între ele. Politicile de dezvoltare rurală și cele ale primului pilon al PAC sunt, în 

general, axate pe agricultură, sectorul agroalimentar și teritoriul rural, influenţând deci zonele rurale 

(Figura 1.3). Alături de acestea, cu toate că nu urmăresc un singur obiectiv, acţionează şi alte tipuri de 

politici, în unele cazuri suprapunându-se cu zona rurală, şi, de obicei, sunt sub gestiunea  și 

responsabilitatea administraţiei naționale sau locale din sectoare diferite. Prin urmare, definirea unei 

politici rurale, implică luarea în considerare a tuturor politicilor specifice care, pe lângă cele sectoriale 

(de piață și dezvoltare rurală), pot avea un impact semnificativ asupra agriculturii și teritoriului rural în 

ansamblul său. În acest sens, interconectate cu politica de dezvoltare rurală, identificăm în primul 

rând:  

- politicile specifice de ocupare; 

- politicile pentru serviciile sociale şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

Interconexiunea este privită mai ales în termeni de creare de oportunităţi de diversificare 

economică şi socială pentru cei care lucrează în zonele rurale şi în termeni de impact asupra calităţii 

vieţii populaţiei. Având în vedere evoluția pe care politicile comunitare de dezvoltare rurală au avut-o, 
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după 1999 (Agenda 2000), mai mult decât de interconexiune și de complementaritate, în unele cazuri, 

se poate vorbi și de suprapunere, în special în anumite domenii, care au legătură cu calitatea vieții 

populației (de exemplu serviciile pentru populație).  

 
Figura 1.3 – Relații între principalele politici în curs în zonele rurale 

 

În acest sens, se acordă o atenție tot mai mare, în țările din nordul Europei, problematicii 

marginalizării și excluziunii sociale în zonele rurale, din cauza atât a dezintegrării rețelelor sociale 

tradiționale cât și a oportunităților reduse de ocupare și de venit existente, în special în zonele mai 

îndepărtate. Apare deci o problematică importantă atât pentru politicile sociale, de educație și creșterea 

calității vieții, care pare a fi mai mult abordată în zonele urbane. 

Cu un spectru mai larg decât politicile menționate până aici, găsim politicile teritoriale, și 

anume toate acele politici care guvernează teritoriul sau diversele sale componente. Printre acestea, se  

întâlnesc două tipuri principale de politici care caracterizează tot mai mult intervenția publică în toate 

țările europene: politicile de planificare a teritoriului și politicile pentru protecția și conservarea 

mediului înconjurător și a peisajului. Aceste politici oferă un cadru legal și obiectivele orizontale 

pentru toate celelalte politici menționate anterior, care, în fapt, ar trebui să contribuie la realizarea 

obiectivelor stabilite pentru gestionarea teritoriului. Politicile rurale se încadrează într-un context mai 

vast, acela al politicilor care vizează reducerea disparităților socio-economice între diferite regiuni ale 

Uniunii Europene (politicile de dezvoltare regională). Toate politicile rurale, nu doar cele sectoriale, 

trebuie să țină cont de acest scop general al politicilor comunitare și să se racordeze la acestea. Acesta 

se aplică tuturor statelor membre, deoarece disparitățile interne dintre regiuni nu apar în mod exclusiv 

ca fiind o problemă a țărilor slab dezvoltate ale UE, dar și a țărilor puternice. Odată definit, chiar și 

schematic, cadrul principalelor politici care au un impact asupra zonelor rurale și a interconexiunilor 

dintre acestea, apare următoarea întrebare: există o politică rurală în Europa, și anume o politică prin 

care zonele rurale sunt influențate de o strategie specifică și coordonată ca efect al efortului comun, 

conjugat al altor politici? Dacă se efectuează o cercetare amănunțită, la această întrebare se poate 

răspunde că, de fapt, problema unei politici rurale eficiente și cuprinzătoare a fost abordată doar relativ 

recent (la sfârșitul anilor '90), și în anumite țări, în special în Europa de Nord. 
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Olanda și Anglia sunt țările care au definit în mod mai eficient un cadru de strategii și de 

instrumente operaționale pentru politicile lor rurale. În ambele cazuri, noile politici rurale preiau ca 

punct de plecare multe elemente modelului teritorial:  

a) orientarea agriculturii spre activitățile socio-economice existente în zonele rurale;  

b) faptul că zonele rurale prezintă semnale evidente ale unui parcurs evident  de creștere (și nu 

doar declin);  

c) apariția unor diferențe interne semnificative în mediul rural care nu se rezumă numai la un 

simplu contrast între urban și rural;  

d) apariția de noi cerințe în zonele rurale care necesită o nouă strategie coordonată între 

diferitele politici. 

Anglia, prin „Rural White Paper” (publicat pentru prima dată în 1995, cu titlul „Rural England: A 

Nation Committed to a Living Countryside” (Ward, 1996)) şi la câţiva ani de Olanda, prin „National 

Agenda for a living countryside” (2004), reprezintă două modele interesante care au diferite elemente 

inovatoare în comun şi care prefigurează caracterele esenţiale ale unei politici rurale moderne. Aceste 

caractere esenţiale pot fi rezumate astfel: 

1) un cadru strategic şi de obiective prioritare pentru zonele rurale, valabile pentru întreaga 

politică naţională, concentrând atenţia pe un număr limitat dar comun de obiective strategice. Această 

strategie unitară este elaborată pentru a coordona nu doar politica naţională, ci şi pentru a integra 

politica naţională şi politicile comunitare, atât cele care provin din PAC cât şi cele derivând din 

politica de dezvoltare regională; 

2) un necesar de resurse financiare cuantificat în jurul acestui cadru de obiective strategice, cu 

contribuţia financiară pe care toate instituţiile şi organismele care operează în mediul rural trebui să o 

aducă pentru atingerea acestora; 

3) o strategie unitară pentru politicile rurale ca instrument de guvernare a diferitelor nivele 

(naţionale, regional şi locale). În acest sens, este interesant cazul politicilor rurale din Anglia, unde 

„Rural White Paper” prevede o implicare a tuturor agenţiilor publice care operează atât în domeniul 

dezvoltării regionale (Regional Development Agencies), cât şi în sectorul rural şi cel al mediului 

înconjurător (Countryside Agency, Local Enterprise Agencies), precum şi agenţiile de natură privată 

(English Nature, Rural Business Network, etc.); 

4) realizarea unor instrumente de verificare în timp a politicilor rurale („Rural proofing” în 

Anglia), efectuate cu ajutorul unor indicatori și rapoarte de evaluare periodică. Trebuie remarcat faptul 

că aceste instrumente de verificare și de analiză au fost fundamentale în actualizarea și revizuirea 

strategiilor naționale în Anglia, în tranziția de la „Rural White Paper” (Cartea Albă Rurală) din 2000 la 

noul cadru strategic al „Rural Strategy 2004”. În special, în această tranziție, evaluarea impactului 

Cărții Albe Rurale, însoțită de un „Raport cu privire la schimbările economice și sociale și diversitatea 

Angliei rurale”, servesc pentru a sublinia o realitate rurală mai diversificată decât a trecutului și un 

cadru al noilor nevoi ale politicilor rurale. 
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În concluzie, dincolo de evoluția politicilor comunitare pentru dezvoltare rurală, există în 

Europa semnale interesante de transformare a politicilor naționale într-o direcție care prevede  

formarea unor politici rurale structurale și cu o dimensiune teritorială puternică. Aceasta se întâmplă, 

în timp ce la nivel european se concretizează, cu toate elementele critice evidențiate până acum, 

„noua” politică de dezvoltare rurală stabilită prin Agenda 2000. Aceste semnale, cel puțin în unele 

țări, sunt încurajatoare, deoarece prefigurează o politică rurală modernă, capabilă să privească mediul 

rural în raport cu procesele în derulare și cu noile nevoi ale populației, în conformitate cu modelul 

teritorial definit mai sus. 

 

1.5. Dezvoltarea rurală și politicile rurale în România 

 

Deși România este membră a UE de peste șapte ani, totuși și la această dată se constată mari 

decalaje de dezvoltare agricolă, agroalimentară și rurală a României, comparativ cu ansamblul UE, dar 

mai ales cu țările UE15. 

 

1.5.1. Decalaje agroalimentare România:Uniunea Europeană 

 

După aderarea României la UE, procesul de restructurare şi apropiere de agricultura celorlalte 

ţări membre s-a produs lent, fără consecinţe vizibile în ceea ce priveşte compatibilizarea şi 

convergenţa structurală și funcţională a spațiului rural și a  sistemului agroalimentar. Pe lângă gradul 

insuficient de adoptare a politicilor agricole comune în agricultura românească, pus pe seama 

capacităţii reduse de absorbţie, atât a politicilor agricole (privite din punct de vedere al creşterii 

compatibilităţii structurale şi funcţionale), cât şi a fondurilor financiare (ca nivel al absorbţiei fondurilor 

pentru dezvoltare rurală), mai trebuie adăugată accesibilitatea încă insuficientă a produselor agricole 

româneşti pe piaţa agricolă europeană, toate acestea constituind puncte slabe ale agriculturii 

româneşti. 

Analizând gradul de (in)compatibilitate sau (non)convergenţă în primul rând al agriculturii şi 

economiei rurale româneşti cu cea europeană (a Uniunii Europene), se constată diferenţe sau 

discrepanţe între România şi UE.  

Gradul de compatibilizare a agriculturii României cu cea din UE este încă redus, deficitul de 

compatibilitate înregistrând diferenţe mari, astfel: 

– la producţia de cereale (kg/ha) ..................................... 0,52 (52%) 

– la valoarea producţiei agricole (€/ha)  .......................... 0,32 (32%) 

– la formarea brută de capital (€/ha)  ............................... 0,35 (35%) 

Având în vedere şi gradul de utilizare al potenţialului ecologic al terenului arabil din 

România (pentru cereale) de numai 0,39 (39%), avem dimensiunea exactă a deficitului de 

compatibilitate al agriculturii româneşti faţă de UE. Principalii factori generatori de incompatibilitate 

şi, totodată, ameninţări, ale sistemului agroalimentar, sunt: decalajul tehnologic; slaba accesare a 
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fondurilor europene; penuria de capital intelectual uman înalt calificat şi nivel redus de utilizare a celui 

existent; incompatibilitatea instituţională cauzată de funcţionalitatea pieţei; diferenţele structurale şi de 

funcţionalitate instituţională; precaritatea soluţiilor oferite ca urmare a slabei calificări manageriale a 

decidenţilor politici majori etc. Diferenţialul de compatibilitate al agriculturii româneşti poate, într-o 

anumită măsură, constitui un avantaj competitiv pentru unele caracteristici sustenabile şi durabile, 

reprezentând unul din punctele tari din punct de vedere economic, dar în același timp, un punct slab 

din punct de vedere social al spaţiului rural al României. În primul rând, avantajele se concretizează în 

potenţialitatea oferită de exploataţiile agricole comasate teritorial care cuprind circa 48% din 

suprafaţa arabilă a ţării din exploataţiile de peste 100 de ha, exploataţiilor agricole europene trebuindu-

le o jumătate de secol pentru a atinge dimensiuni comparabile. 

Pornind de la performanţele agriculturii şi ale economiei rurale, stadiul actual real al 

agriculturii româneşti este similar cu stadiul în care se afla agricultura ţărilor UE-6 în perioada  

1960–1965, fiind principalele puncte slabe ale sistemului agroalimentar românesc: 

– valoarea producţiei primare la hectar obţinută de fermierii români (circa 800–900 €/ha) 

este de 2–2,5 ori mai mică comparativ cu cea obţinută în prezent (ca medie europeană) de colegii lor 

din UE (1800–2000 €/ha); 

– consumul intermediar, ca expresie a nivelului de susţinere financiară a tehnologiilor, a 

structurii şi a gradului de intensivizare a producţiei agricole, cu impact direct asupra randamentelor la 

nivelul statelor membre ale UE, înregistrează diferenţe încă mari între România şi ţările UE. Astfel, 

consumul intermediar înregistrează valoarea de 715 Euro/ha în România, comparativ cu 8369 Euro/ha în 

Olanda , 3987 Euro/ha în Belgia , 2843 Euro/ha în Danemarca ; 

– valoarea adăugată brută în agricultura românească se află la jumătatea celei din UE-15, 

fapt care conduce la obţinerea unei producţii agricole finale de circa 1400–1500 €/ha în România, faţă 

de 2400–2600 €/ha în UE-15; 

– autoconsumul alimentar în fermele de subzistenţă ale României reprezintă 90–92% din 

producţia acestor ferme iar în cazul fermelor de semi-subzistenţă este de 50–52%, faţă de numai 10–

12% în UE-15, această stare având drept consecinţă o valoare a producţiei agricole comerciale de 

400–420 €/ha în România, de patru ori mai mică comparativ cu UE-15; 

– randamentele agricole (producţiile medii pe unitatea de suprafaţă) la cereale obţinute în 

fermele româneşti în perioada 1990–2014 (2940 kg/ha), cu grad ridicat de meteodependenţă, sunt 

comparabile cu nivelul producţiilor realizate de fermierii din UE-6 în deceniul 6 al secolului trecut; 

– dotarea unui agricultor în exploataţiile agricole româneşti, comparativ cu dotarea unui 

agricultor din UE-15, este de circa 25–26 de ori mai mică (9000–9200 € imobilizări corporale în UE; 

350 € în România); 

– creditele bancare acordate în exploataţiile agricole europene sunt de 15–16 ori mai mari 

comparativ cu cele acordate exploataţiilor agricole româneşti (1700–2000 €/ha – credite în UE, 110 €/ha în 

România); 

– necultivarea unei suprafeţe arabile care se ridică, în medie pe ultimii 10 ani, la peste un 

milion ha/an, reprezintă o pierdere medie anuală a producţiei agricole în România de 1050 mil. Euro; 
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– interzicerea cultivării soiei modificate genetic (MGO), începând cu anul 2007, a cauzat 

României o pierdere anuală de peste 330 milioane $/an, din care circa 250 mil. $/an prin importul de 

boabe şi şroturi de soia din SUA, Argentina şi Brazilia, provenite numai din culturi MG; 

– reabilitarea sistemelor de irigaţii a fost realizată pe circa 30–35% din suprafaţa totală irigată, 

însă, în perioada 2000–2015 aceste sisteme au fost funcţionale efectiv pe numai 280000 ha (adică, 9–

10% din suprafaţa amenajată); 

– consecinţa non-performanţelor agricole româneşti se concretizează în ponderea extrem de 

ridicată a cheltuielilor populației românești cu alimentele provenite din import (40%, în medie) şi a 

ponderii importului de alimente în totalul consumului alimentar (20–25%, media ultimilor ani). 

În domeniul dezvoltării rurale cele mai evidente puncte slabe ale României sunt următoarele: 

– starea slabă a locuirii pentru circa 38% din populaţia rurală este exprimată în ponderea ridicată 

a locuinţelor (caselor) din materiale nedurabile (40–42%) şi a gradului ridicat de îmbătrânire a acestora 

(75% din locuinţe au vechimea peste 30–35 de ani); 

– alimentarea cu apă a locuinţelor este necorespunzătoare, mai mult de jumătate din 

populaţia rurală nebeneficiind de alimentare cu apă în sistem public; 

– gradul extrem de redus de echipare a teritoriului rural şi a locuinţelor cu sisteme de 

încălzire, apă potabilă, racordarea la reţele de gaze naturale, sisteme de canalizare și de epurare a apelor 

uzate (de circa 5–6 ori mai redus faţă de mediul urban românesc, care, la rândul său, are un nivel al 

dotării tehnico-edilitare mult inferior mediei UE-15 şi chiar UE-25); 

– harta dezvoltării rurale a României este dominată de imense pungi de sărăcie severă, 

caracteristice subdezvoltării extreme. 

 

1.5.2. Costurile nonperformanţelor agricole ale României 

 

Decalajele de performanţă tehnologică, măsurate prin randamentul mediu de cereale la 

hectar, sunt, de asemenea, evidente nu numai prin nivelul scăzut al acestuia în România, ci şi prin 

puternica instabilitate şi fluctuaţie multianuală, măsurată prin coeficientul de variaţie al recoltelor 

medii la ha, a cărui valoare se ridică la 25,2%, aproape dublu faţă de alte ţări membre UE. Non-

performanţele agricole ale României şi fluctuaţiile multianuale, cauzate de tehnologiile învechite şi 

consumurile minime și ineficiente de input-uri, au consecinţe din cele mai severe atât asupra asigurării 

necesarului de produse agricole cât şi asupra costurilor generale ale sectorului agricol. 

Cercetări recente, efectuate de Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, 

desfăşurate în mai multe exploataţii agricole, arată că, din totalul cheltuielilor de producţie la unitatea 

de suprafaţă, circa 48% la cultura grâului şi 53% la cultura porumbului sunt costuri fixe la hectar 

(lucrări mecanice de bază, pregătirea terenului pentru semănat, întreţinerea culturilor, recoltare etc.), 

diferenţa fiind reprezentată de costurile variabile concretizate în input-urile care determină mărimea 

producţiei medii. Costurile fixe pe unitatea de suprafaţă, pentru cele două culturi, sunt, în medie, de 

circa 1500 lei/ha. Având în vedere faptul că în România s-a cultivat, în perioada 2000–2015, o 
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suprafaţă de circa 5–5,5 milioane ha de cereale, obţinând o producţie medie de circa 3 t/ha (comparativ cu 

media Franţei de 7,0 t/ha, a Germaniei de 6,6 t/ha sau a Italiei de 5,0 t/ha la cereale), se naşte 

întrebarea: care ar fi suprafaţa necesară României pentru acoperirea consumului național anual de cereale, 

de circa 14–15 milioane tone, în cazul în care România ar obţine producţii de cereale asemănătoare cu cele 

ale Franţei şi altor ţări UE? Răspunsul este simplu: 3–3,2 milioane hectare. Din acest calcul rezultă că 

România face cheltuieli anuale generate de non-performanţă de circa 5 miliarde lei (1,1 mld. €), 

sumă care ar putea fi alocată pentru input-uri suplimentare sau investiţii în utilaje, necesare sporirii 

producţiei la nivelul de performanţă al Franţei, iar suprafaţa de 2–2,2 mil. ha ar deveni disponibilă 

pentru a fi destinată altor culturi agricole, precum cele energetice sau furajere. Extinzând calculul 

costului nonperformanţei la nivelul întregii suprafeţe arabile, se ajunge la un cost de peste două 

milarde € într-un an. 

Deşi, în mai multe cicluri guvernamentale, s-au alocat agriculturii fonduri, sub diferite forme 

de susţinere, în medie  de 400–500 milioane €/an,  iar în ultima perioadă au depăşit 600–700 milioane 

€/an, cu un vârf al investiţiilor de 908 mil. €/an în 2008. Atât programele de susţinere bugetară cât şi 

investiţiile (totalizând circa 10–12 miliarde Euro în perioada menţionată) nu s-au regăsit în mod 

semnificativ în creşterea valorii producţiei agricole (VPA) şi a valorii adăugate brute produsă în 

agricultură (VABA), aceşti indicatori sectoriali menţinându-se aproximativ la acelaşi nivel anual. 

Agricultura românească, ca de altfel întreaga economie agroalimentară și dezvoltarea rurală,  

este caracterizată de criza ineficacităţii alocării şi utilizării resurselor (începută încă cu mult timp 

înainte de 1989) precum şi puternic afectată de dezechilibre sistemice ale proprietăţii şi exploataţiilor, 

ale pieţelor şi preţurilor produselor agricole, ale input-urilor producţiei agricole, precum şi ale 

competitivităţii şi funcţionării instituţionale, toate acestea fiind factori generatori de non-

performanţă, constituind principalele puncte slabe ale sistemului agroalimentar românesc şi, 

totodată, ameninţări la îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii alimentare a României și la dezvoltarea 

durabilă a spațiului rural. 

 

1.6. Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală 

 

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc 

în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac 

posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. 

În România, conceptul de strategie de dezvoltare locală şi-a găsit, cel puţin până în prezent, o 

aplicabilitate practică redusă pentru cei implicaţi în procesele de dezvoltare comunitară. Acest concept 

este utilizat tot mai des în literatura de specialitate. Chiar şi aici se poate observa o anumită rezervă 

faţă de acesta, rezervă datorată, probabil, unor obişnuinţe rămase din perioada în care dezvoltarea 

locală nu era coordonată la nivel local, pe baza unei strategii care să diferenţieze diferite alternative de 

dezvoltare, ci încadra comunităţile într-un plan general de dezvoltare elaborat la nivel central. Mai 

mult, în acest plan general de dezvoltare se fixau obiective de atins şi nu se gândea în termeni de 
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programe care urmau să fie implementate şi care necesitau o abordare multidimensională a problemei 

vizate. 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din paşii cei mai 

importanţi care susţin procesele de dezvoltare rurală. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe 

termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al 

comunităţii. Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care le 

recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

Caracteristicile strategiilor sunt următoarele (CSATH. M., 1993): imagine asupra viitorului, 

creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare 

spre un câştig durabil. Prin prima caracteristică, imaginea asupra viitorului, se înţelege că strategia 

este elaborată având în vedere viitorul regiunii pentru care aceasta este destinată. Astfel, strategia este 

parte a gândirii pe termen lung asupra viitorului regiunii în cauză. Creativitatea vizează faptul că prin 

intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare gândite astfel încât 

să se ia în considerare cât mai mult din potenţialul de dezvoltare al regiunii. Caracterul flexibil al 

strategiilor de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că acestea avantajează sisteme care se 

adaptează în permanenţă condiţiilor externe şi modificării situaţiei interne. O strategie nu doar 

reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele diferiţilor factori interni şi/sau 

externi ai regiunii ţintă, dar conţine si elemente proactive, construind posibile planuri şi programe ce 

urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apare pe parcurs. Principiul acţiunii care stă la baza 

unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare 

implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre 

schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată 

implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, 

precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

O ultimă caracteristică se referă la scopul planificării strategice care trebuie orientat spre atingerea 

unei dezvoltări durabile. Conceptul de "dezvoltare durabilă" a devenit tot mai important în ultimii ani 

odată cu evaluările finale realizate pentru multe programe internaţionale orientate spre susţinerea 

dezvoltării locale. 

În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală durabilă sunt implicaţi 

următorii actori de pe plan local: 

1. administraţia publică locală, 

2. comunitatea locală, 

3. firme private, 

4. reprezentanţii societăţii civile. 

Implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară presupune parteneriatul între actorii mai 

sus menţionaţi. Un rol aparte îl are însă administraţia publică locală, care participă atât în faza de 

elaborare dar şi în cea de implementare a iniţiativelor de dezvoltare locală. 
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Prin aplicarea în practică a principiilor în elaborarea strategiilor de dezvoltare, colaboratorii 

fundaţiei Civitas pentru o Societate Civilă au elaborat un model de strategie de dezvoltare cu un grad 

de aplicabilitate practică însemnat, model care a fost testat şi în activitatea de teren a colaboratorilor 

fundaţiei. În cadrul acestui model au fost diferenţiate şase etape,  parcurgerea acestora fiind necesară 

pentru finalizarea practică a unui plan de dezvoltare locală/micro-regională/regională.  

Orice strategie de dezvoltare locală/micro-regională/regională trebuie să includă o etapă 

introductivă care cuprinde două părţi: prezentarea principalelor programe şi o scurtă prezentare a 

zonei ţintă. Prima parte cuprinde prezentarea principalelor programe/strategii europene şi naţionale în 

domeniul dezvoltării comunitare: dezvoltare regională şi dezvoltare locală (aici includem Programele 

de dezvoltare naţionale/regionale, Programe de dezvoltare rurală, cărţile verzi ale dezvoltării regionale 

şi rurale, etc.). O a doua parte a etapei introductive constă în încadrarea unităţii/unităţilor 

administrative pentru care se realizează strategia în spaţiul geografic-istoric naţional şi regional. Etapa 

introductivă este necesară deoarece orice strategie elaborată trebuie integrată în alte documente 

programatice existente la nivele superioare sau macro-nivele.  

Următoarea etapă identificată în cadrul acestei acţiuni constă din diagnoza şi analiza 

principalilor indicatori statistici din localitatea, micro-regiunea sau regiunea pentru care se 

realizează strategia de dezvoltare. 

Faza 1 Colectarea datelor şi analiza acestora 

 determinarea bazei economice, 

 evaluarea structurii pieţei forţei de muncă, 

 evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, 

 examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor dezvoltării economice, 

 examinarea /evaluarea capacităţii instituţionale locale. 

Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală. Adunarea datelor se realizează pe două niveluri: 

- cea mai mare parte a datelor sunt culese direct de la cei pentru care se elaborează strategia de 

dezvoltare (primării sau firme private). În această fază este important ca viitorul beneficiar să 

completeze (cât mai exact şi folosind date cât mai recente) formularul privind evaluarea localităţii sau 

a zonei pentru care se elaborează planul de dezvoltare; 

- al doilea nivel presupune documentarea care se face folosind surse statistice oficiale, cum ar 

fi: anuare statistice, baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi 

statistici oficiale. Acest tip de date ne permite o încadrare mai bună a zonei într-un context mai larg; 

- în final, colectarea datelor pe cele două nivele conduce la constituirea unei baze de date 

cuprinzătoare despre localitatea sau micro-regiunea vizată. 

Etapa de culegere a datelor trebuie să includă, în mod obligatoriu, şi aspecte ce vizează 

comunitatea în ansamblu: capacitatea instituţiilor locale de a administra sau de a iniţia proiecte de 

dezvoltare locală, sprijinul din partea comunităţii etc. Pentru faza 1, principalul tip de activitate constă 
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în culegerea de date care să permită diagnoza spaţiului pentru care se elaborează planul de dezvoltare 

locală sau micro-regională.  

Faza 2 Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

 stabilirea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare; 

 identificarea posibilităţilor de acţiune; 

 dezvoltarea unei strategii pe obiective operaţionale de dezvoltare. 

În urma analizei SWOT sunt identificate punctele tari și slabe, oportunităţile de dezvoltare  şi 

constrângerile existente la nivelul unei comunităţi. Acest tip de analiză permite identificarea direcţiilor 

de dezvoltare locală. Până la nivelul acestei etape culegerea şi analiza datelor existente poate fi făcută 

doar de grupul de analiză care coordonează activităţile privind elaborarea strategiei de dezvoltare. 

În elaborarea strategiilor de dezvoltare se includ două puncte esenţiale şi anume: 

• Obiective strategice de dezvoltare 

• Obiective operaţionale. 

Primul punct cuprinde: enumerarea obiectivelor pentru care a fost elaborată strategia; 

menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală implicaţi în procesul 

elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii strategice de dezvoltare. 

Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in identificarea obiectivelor operaţionale. 

La al doilea punct al acestei faze sunt prezentate obiectivele operaţionale de dezvoltare în 

teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de 

lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea 

subprogramelor, cel mai important considerent trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare 

convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este 

păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza 

realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

Faza 3 Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

În această etapă sunt prezentate programele şi proiectele de dezvoltare care vor fi incluse în 

strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de gradul de implicare a 

agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda 

persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Aici au loc: identificarea proiectelor 

de dezvoltare posibile, evaluarea viabilităţii proiectelor din punct de vedere al comunităţii, al plasării, 

comercial, al implementării. 

În cadrul acestei etape se impune o colaborare apropiată între grupul care elaborează planul 

strategic şi instituţiile administraţiei publice locale (APL). Acest tip de colaborare are o dublă 

motivaţie: 

- grupul de experţi are o anumită viziune în ceea ce priveşte politicile de finanţare pentru proiectele de 

dezvoltare locală sau comunitară, 

- instituţiile administraţiei publice locale cunosc cel mai bine care sunt resursele locale (financiare şi 

nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare. 
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Faza 4 Construcţia planurilor de acţiune 

Această fază cuprinde următoarele puncte: 

 pre-evaluarea rezultatelor proiectelor, 

 menţionarea nevoilor pentru realizarea proiectului, 

 menţionarea alternativelor financiare. 

Faza 5 Specificarea detaliilor din proiecte 

Aici au loc: 

 pregătirea planurilor de dezvoltare, 

 realizarea studiilor de fezabilitate detaliate, 

 dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea programului. 

Faza 6 Pregătirea planului de dezvoltare general şi implementarea 

Această fază se referă la: 

 stabilirea calendarului pentru implementarea programului de dezvoltare, 

 precizarea nevoilor de natură financiară, 

 derularea programului general de dezvoltare. 

Fazele 1, 2 şi 3 ţin mai ales de partea de planificare strategică şi intră în sarcina echipei care 

elaborează planul de dezvoltare strategică. În schimb, fazele 4, 5 şi 6 ţin mai ales de implementare. Pe 

lângă agenţii de dezvoltare implicaţi în aceste activităţi se impune şi cooptarea unor specialişti în 

domeniile pentru care se elaborează aceste proiecte de dezvoltare locală. Aceştia trebuie să fie în 

măsură să precizeze detaliile de natură tehnică şi financiară care să asigure condiţiile pentru 

implementarea proiectelor, dar şi să susţină autorităţile locale, agenţii de dezvoltare locală în vederea 

construirii capacităţii locale de aplicare practică a programelor cuprinse în strategia de dezvoltare. 

 

1.7. Elaborarea strategiei rurale a României 

 

După 1990 s-a simţit nevoia fundamentării de noi direcţii strategice pentru spațiul rural și 

agricultură, atât datorită restructurării profunde a regimului proprietăţii funciare şi al sistemului de 

exploataţie agricolă cât şi ca urmare a tranziţiei spre economia de piaţă a României. În acest sens, pe 

parcursul ultimelor două decenii şi jumătate, s-au elaborat peste 25 de documente şi rapoarte gen 

„strategie”. Problema acestor strategii nu a fost legată atât de conţinutul lor (de altfel cele mai multe 

făcute profesionist şi bine fundamentat ştiinţific)  cât de aplicabilitatea practică, de transpunerea lor în 

instrumente politice aplicabile în practică şi indicatori de rezultat. 

Scopul  Strategiei rurale a României în perioada 2015–2020–2030 este, în principal, 

determinat de nevoia stabilirii liniilor directoare ale garantării siguranţei alimentare şi asigurarea 

securităţii alimentare a României, ale dezvoltării durabile a agriculturii româneşti şi a spaţiului rural 

ca una dintre componentele de bază ale reluării creşterii economice a României. Elaborarea Strategiei 

rurale a României are în vedere realităţile din spaţiul rural, spaţiu care este atât un mediu economic cât 

şi un mediu social, cultural şi ecologic, de viaţă, iar agricultura este atât o ramură economică 
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producătoare de produse agricole şi materii prime pentru industria prelucrătoare, cât şi o agri-

cultură rurală cu profunde tradiţii naţionale de a căror conservare, continuitate şi dezvoltare va 

depinde, în mare măsură, prezenţa (reală) a României în UE. 

Evaluând starea actuală a agriculturii şi a spaţiului rural românesc, apartenenţa României la 

UE şi cerinţa integrării politicilor de dezvoltare ale agriculturii României în Politica Agricolă a UE  şi 

în Strategia europeană pentru creşterea inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii – Europa 

2020, considerăm de stringentă actualitate pentru economia României, în general şi pentru agricultură, 

în special, elaborarea Strategiei rurale a României, în ansamblul său cât și strategii locale. 

Analiza comparativă a nivelului actual de dezvoltare a economiei rurale şi a economiei 

agroalimentare permite formularea câtorva întrebări necesare elaborării Strategiei rurale a României:  

– Nivelul actual de dezvoltare al agriculturii asigură realizarea obiectivului fundamental al 

acesteia – garantarea siguranţei alimentare şi asigurarea securităţii alimentare a populaţiei României? 

– Nivelul actual al economiei rurale, al cercetării şi al învăţământului agricol din România 

facilitează aplicarea conceptelor europene de dezvoltare rurală durabilă cuprinse în Politica Agricolă 

Comună?  

– Nivelul actual al economiei României, în general, şi al economiei  rurale, în special, în care 

predomină încă mentalitatea potrivnică cooperării şi asocierii, poate susţine un ritm accelerat (atât de 

necesar) de dezvoltare rurală durabilă în România? 

– Politica Agricolă Comună actuală şi cea pentru perioada 2014–2020, care nu susţine în mod 

direct creşterea producţiilor agricole în Uniunea Europeană, poate fi aplicată întocmai şi în România, a 

cărei agricultură, în vederea atenuării şi eliminării decalajelor de performanţă faţă de UE, ar trebui să 

se afle în anii viitori în maximă expansiune a randamentelor? 

– Diferenţele încă mari între nivelurile de finanţare ale agricultorilor europeni şi români, atât 

prin plăţile directe, cât şi pentru dezvoltarea rurală, diferenţe menţinute şi în bugetul agricol al UE 

pentru perioada 2014–2020, atenuează sau, din contră, accelerează discrepanţele randamentelor 

agricole şi consolidarea fermelor româneşti?   

 

Obiectivele,  priorităţile strategice  şi resursele necesare elaborării strategiei rurale a României 

 

Strategia rurală a României,  este produsul unei analize ştiinţifice, obiective, a potenţialului 

rural, agricol şi silvic, care trebuie adaptat, însuşit şi susţinut convergent de toate forţele politice şi 

tehnocratice, sub forma unui vector al dezvoltării cu obiective importante şi proceduri juridice de 

reformă şi restructurare.  

Documentul strategic are ca suport sau vehicule de punere în operă programele de guvernare 

care, în opinia noastră, trebuie să constituie o învelitoare, o înfăşurătoare a vectorului strategic (şi nu 

factor de rupere permanentă a strategiei, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, în România, guvernare 

după guvernare, după 1989). 
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Cunoaşterea realităţilor agriculturii şi a economiei rurale româneşti de azi este condiţia sine 

qua non pentru elaborarea şi aplicarea unui program coerent pe termen mediu şi lung pentru 

reconstrucţia europeană a economiei rurale româneşti, pentru sporirea contribuţiei agriculturii la 

atenuarea crizei actuale şi pentru reluarea creşterii economice sustenabile.  

Strategia rurală a României, are ca obiectiv fundamental garantarea siguranţei alimentare 

şi asigurarea securităţii alimentare a populaţiei României având în centrul său dezvoltarea rurală 

durabilă, ca factor al creşterii economice sustenabile, care presupune o economie rurală puternică cu 

principala sa ramură - agricultura performantă -, edificată pe o infrastructură rurală modernă, o 

echipare tehnică adecvată a teritoriului rural, a localităţilor şi locuinţelor rurale, prin folosirea în 

circuitul economic a resurselor naturale locale reînnoibile (din mediul rural), protecţia mediului şi a 

peisajului şi, ca efect al acestora, atingerea unui standard acceptabil de viaţă rurală, prin atenuarea şi 

restrângerea sărăciei severe din spaţiul rural.  

Dezvoltarea economică sustenabilă se poate obţine, înainte de toate, numai dacă se investeşte 

pe termen mediu şi lung în consolidarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor de procesare 

alimentară, în tehnologii avansate, în amenajarea şi echiparea adecvată a teritoriului agricol, cu 

sisteme de irigaţii, de desecări, sisteme antierozionale, perdele forestiere de protecţie a câmpului, 

sisteme antiinundaţii etc. Suportul financiar direct din fondurile europene şi naţionale trebuie 

direcţionat pentru realizarea acestor premise ale dezvoltării rurale durabile. Totodată, trebuie 

intensificate acţiunile legislative, instituţionale, financiare şi fiscale în vederea creşterii competitivităţii 

circuitelor agricole comerciale naţionale, în plan internaţional, extinderea participării produselor 

agricole româneşti pe terţe pieţe, în primul rând pe piaţa agricolă comună europeană, precum şi în 

vederea atenuării riscurilor şi turbulenţelor cauzate de  fluctuaţiile anuale şi multianuale ale factorilor 

naturali de producţie şi ale preţurilor. Trebuie acordată o mai mare importanţă  expansiunii  pieţelor 

agricole regionale şi locale. 

Dezvoltarea spaţiului rural se bazează pe conceptul de dezvoltare rurală durabilă, 

extinderea şi diversificarea economiei rurale presupunând îmbinarea armonioasă între componenta 

agricolă (şi forestieră) şi componenta economică rurală agroalimentară şi neagricolă, fundamentată 

pe următoarele principii: 

 Agricultura, în zonele preponderent agricole, şi silvicultura, în zonele rurale montane, 

reprezintă coloana vertebrală a spaţiului rural. Cu toate că au intervenit mutaţii importante, în 

ultimul timp, în rolul şi funcţiile agriculturii, aceasta rămâne componenta principală a oricărei strategii 

agroalimentare şi de dezvoltare rurală. Totodată, în dezvoltarea agriculturii trebuie aprofundată ideea de 

schimbare a centrului de greutate de pe aspectul productivist pe aspectul multifuncţional al acesteia; 

 Având în vedere faptul că resursa naturală regenerabilă cea mai valoroasă a României este solul 

(fondul funciar agricol), decidenţii majori ai ţării au obligaţia politică şi economică dar şi morală faţă de 

generaţia actuală şi faţă de generaţiile viitoare să asigure, prin politici agricole adecvate, exploatarea 

durabilă a solului la nivelul potenţialului său productiv. Creşterea producţiei agroalimentare şi a 

economiei forestiere nu trebuie privită ca un „obiectiv în sine”, ci atât ca un obiectiv al asigurării 
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securităţii alimentare şi garantarea siguranţei alimentare a populaţiei ţării cât şi ca un obiectiv de 

perspectivă al României având în vedere prognoza demografică mondială estimată la circa 9 miliarde 

de locuitori ai Terrei pentru următoarele două–trei decenii. Creşterea producţiilor agricole la nivelul 

potenţialului natural (ecologic) al solului, trebuie corelată, în mod obligatoriu, cu potenţialele de 

absorbţie ale pieţelor agricole interne şi externe; 

 Prioritatea modernizării agriculturii şi a economiei rurale, conform Strategiei rurale a 

României, în concepţia noastră, trebuie să se fundamenteze pe funcţiile economice şi sociale vitale ale 

sistemului agroalimentar: asigurarea alimentaţiei echilibrate a populaţiei (deci, implicit, a 

siguranţei alimentare), a necesarului de materii prime pentru activităţile neagricole şi a unui 

export activ şi profitabil de produse agroalimentare, conservarea şi îmbunătăţirea capitalului 

peisagistic al spaţiului rural, asigurarea unui standard de viaţă decent (comparabil cu nivelul european 

mediu) şi protejarea mediului înconjurător. În acelaşi timp, economia rurală, în general, şi 

agricultura, în special, reprezintă o imensă piaţă de desfacere pentru ramurile din amonte şi 

aval de aceasta, contribuind direct la dezvoltarea unor ramuri neagricole, precum şi a sectoarelor 

conexe agriculturii (şi silviculturii). 

Elaborarea Strategiei rurale a României are la bază trei premise fundamentale, care stau la 

baza construcţiei acestuia: 

a) starea de azi a agriculturii şi potenţialul ecologic şi economic al spaţiului rural din România; 

b) starea economică generală a României generată de criza economică; 

c) apartenenţa României la Uniunea Europeană şi cerinţa integrării agriculturii româneşti în 

spaţiul agroalimentar european şi a compatibilizării acesteia cu Politica Agricolă Comună a UE. 

a) Starea actuală a agriculturii şi spaţiului rural din România 

Realităţile spaţiului rural românesc, după peste două decenii de reforme agrare, sunt 

prezentate în cele ce urmează, în starea actuală a agriculturii şi spaţiului rural din România fiind 

rezultatul evenimentelor şi acţiunilor politice, economice, juridice şi sociale acumulate de-a lungul 

secolului al XX-lea, la care se adaugă efectele politicilor agricole actuale, de după anul 1989. 

Patru schimbări majore,  pot fi aprecite ca patru fracturi ale structurilor agrare româneşti în 

numai un secol – marea reformă agrară din anul 1921, reforma agrară din anul 1949, colectivizarea 

agriculturii din perioada 1949–1989 şi efectele aplicării Legii fondului funciar din 1991 şi a legilor 

conexe acesteia), au făcut imposibilă conceperea, dar mai ales aplicarea unui proiect agricol 

românesc de lungă durată, asemenea majorităţii ţărilor (vest) europene. Schimbările majore, 

succesive de sistem au generat instabilitate şi, ceea ce este mai grav, absenţa continuităţii, stabilităţii, 

durabilităţii şi sustenabilităţii sistemului agricol naţional românesc. 

Efectele politicilor agricole (reforme, restructurări, ajustări) aplicate contradictoriu, lipsite de 

continuitate după 1989, au generat o agricultură fluidă, nestructurată, neperformantă, necompetitivă, 

neconcurenţială, majoritar de subzistenţă, precum şi trecerea de la unităţi agricole mari (IAS, CAP), 

caracteristice socialismului oriental, la unităţi agricole mari (asociaţii, societăţi) aflate în faza 

capitalismului primitiv care deţin cumulat o suprafaţă agricolă de aproape 5 milioane hectare. 
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b) Starea economică generală a agriculturii României generată de  criza economică 

Agricultura UE se confruntă cu o serie de probleme generate de criza economică, cum sunt:  

– problemele de securitate alimentară cu privire la marile discrepanţe în producţie şi 

distribuţie; 

– atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea producţiei agricole la acestea, conservarea 

resurselor naturale, îmbunătăţirea eficienţei resurselor şi dezvoltare durabilă la toate nivelurile; 

– impactul volatilităţii preţurilor atât asupra cumpărătorilor de produse agricole cât şi asupra  

producătorilor agricoli; 

– variaţiile de preţ nu se reflectă echilibrat în economia actorilor de pe lanţul alimentar; 

– reducerea productivităţii şi deteriorarea comerţului agroalimentar; 

– presiuni pentru intensificarea producţiei din cauza creşterii costurilor. 

Acestea sunt câteva procese care impun ca reforma PAC să abordeze atât eşecurile de piaţă cât 

şi cele politice, astfel: 

– pieţele au nevoie de mai multe semnale transparente; 

– politicile trebuie să vizeze noi provocări; 

– productivitatea şi inovaţia trebuie să vizeze creşterea durabilă.  

c) Apartenenţa României la UE şi cerinţele compatibilizării agriculturii româneşti cu 

PAC a UE 

Decalajele de performanţă tehnologică, măsurate prin randamentul mediu la cereale, sunt 

evidente nu numai prin nivelul scăzut al acestora, ci şi prin fluctuaţia şi instabilitatea accentuată a 

producţiei agricole româneşti. În ţări precum Franţa, de exemplu, se înregistrează un diferenţial anual 

maxim de producţie (diferenţa între producţia maximă şi cea minimă anuală) la culturile de cereale, de 

circa 1300 kg/ha, la o producţie medie multianuală de 6300 kg/ha (20,6%), iar în România diferenţialul 

maxim este de 2000 kg/ha, la o producţie medie multianuală de numai 2770 kg/ha (74,1%), fapt ce 

demonstrează, fără putere de tăgadă, nonperformanţele şi marile fluctuaţii anuale ale producţiilor 

agricole ale României, dependenţa neacceptat de mare faţă de condiţiile meteorologice. 

Obiectivul politic al PAC bazat pe  Strategia europeană pentru creşterea inteligentă, 

ecologică şi favorabilă incluziunii – Europa 2020 în domeniul economic îl constituie producţia 

viabilă pentru hrană care trebuie să contribuie la creşterea venitului agricol şi să limiteze fluctuaţiile 

anuale şi multianuale,  volatilitatea preţurilor şi a veniturilor deoarece riscurile naturale sunt mult mai 

pregnante decât în alte sectoare, iar veniturile fermierilor şi profitabilitatea exploataţiilor agricole se 

află la niveluri sub cele din alte sectoare; să îmbunătăţească competitivitatea sectorului agricol, 

consolidând poziţia deţinută de acesta în cadrul lanţului alimentar. Segmentul agricol este 

fragmentat, comparativ cu alte segmente ale lanţului alimentar, acestea fiind mai bine organizate şi cu 

o putere mai mare de negociere. În plus, fermierii europeni trebuie să facă faţă competiţiei pieţei 

mondiale, în acelaşi timp, să respecte standarde înalte de protecţie a mediului, de siguranţă şi calitate a 

alimentelor şi de bunăstare a animalelor; să compenseze dificultăţile de producţie în zonele  cu 
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dezavantaje naturale specifice, întrucât în aceste regiuni există un risc crescut de abandonare a 

terenurilor. 

Obiectivul politic în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, îl constituie 

managementul durabil al resurselor naturale şi atenuarea schimbărilor climatice care să 

garanteze practicile durabile de producţie şi să asigure furnizarea de bunuri publice care respectă 

condiţiile de mediu, întrucât multe dintre bunurile publice generate de agricultură nu sunt remunerate 

prin funcţionarea normală a pieţelor; să favorizeze dezvoltarea rurală ecologică – creşterea verde – 

prin inovare, ceea ce necesită adoptarea de noi tehnologii, dezvoltarea de noi produse, înlocuirea 

proceselor energofage de producţie agricolă şi sprijinirea noilor aşteptări ale consumatorilor; să 

urmărească acţiunile de atenuare  şi limitare a efectelor schimbărilor climatice  care să permită 

agriculturii să se adapteze schimbărilor climatice. Întrucât agricultura este în mod particular 

vulnerabilă la impactul schimbărilor climatice, sectorul agricol trebuie sprijinit pentru  o mai bună 

adaptare la efectele fluctuaţiilor meteorologice,  pentru reducerea  efectelor negative ale schimbărilor 

climatice. 

Programele şi proiectele europene pentru dezvoltare rurală și agricolă au în centrul lor 

asigurarea securităţii alimentare şi garantarea siguranţei alimentare a populaţiei prin dezvoltare 

rurală durabilă ca factor al creşterii economice sustenabile, care presupune o economie rurală 

puternică, edificată pe o infrastructură rurală modernă, o echipare tehnică adecvată a teritoriului rural, 

localităţilor şi caselor rurale, folosirea resurselor naturale locale (din mediul rural) reînnoibile în 

circuitul economic, protecţia mediului şi a peisajului şi, ca efect al acestora, un standard acceptabil, 

decent de viaţă rurală.  

Noua filosofie a dezvoltării spaţiului rural se bazează pe conceptul de dezvoltare rurală 

durabilă care presupune îmbinarea armonioasă între componenta agricolă (şi forestieră) şi componenta 

economică rurală agroalimentară şi neagricolă, fundamentată pe următoarele principii: 

– concordanţa dintre cerinţa dezvoltării economiei rurale şi necesitatea protejării mediului 

mediul înconjurător şi a peisajului rural (echilibrul economie-ecologie);  

– programele de dezvoltare rurală durabilă, sustenabilă trebuie să cuprindă un orizont de timp 

mediu şi lung; 

– diversificarea a structurii economiei agricole prin pluriactivitate, în primul rând, prin 

extinderea economiei agroalimentare, a economiei neagricole şi a serviciilor rurale; 

– naturalizarea spaţiului rural, prin păstrarea mediului şi peisajului natural cât mai intact;  

– mediul antropizat, creat de om, să fie cât mai apropiat de mediul rural natural; 

– folosirea resurselor naturale locale cu prioritate a resurselor regenerabile, la faţa locului, în 

mediul rural, în activitatea economică rurală. 

Agricultura, în zonele preponderent agricole, şi silvicultura, în zonele rurale de deal şi 

montane, reprezintă coloana vertebrală a economiei spaţiului rural. Cu toate că au intervenit, în 

ultimul timp, mutaţii importante în rolul şi funcţiile agriculturii, aceasta rămâne componenta principală 

a oricărui program economic de dezvoltare rurală. Totodată a apărut şi problema unei noi filosofii în 



37 

 

dezvoltarea agriculturii care conduce la ideea de schimbare a centrului de greutate de pe aspectul strict 

productivist şi de profitabilitate pe aspectul multifuncţional, ecologic şi social al acesteia.  

Agricultura intensivă. România trebuie să aibă în centrul politicilor agricole, extinderea 

agriculturii performante (intensive) şi în zonele în care acum, din raţionamente financiare, nu se 

utilizează aceste tehnologii, însă terenurile sunt  favorabile agriculturii intensive. În cazul în care 

România va reuşi să  sporească performanţele tehnice ale agriculturii în ramurile vegetale şi animale 

până la nivelul mediu al UE-15, la orizontul anului 2020, şi spre nivelul mediu al ţărilor dezvoltate 

agricol, la orizontul anului 2030, va avea şi în viitor o securitate alimentară precară generată de un 

consum alimentar dependent de comerţul agroalimentar comunitar. 

Agricultura ecologică, ca variantă a agriculturii plurifuncţionale, presupune tehnologii care 

înglobează mai multă muncă  prin  care se atrage în agricultură o parte din forţa de muncă rurală 

excedentară. Agricultura ecologică este, în pricipal, sistemul de agricultură care asigură obţinerea unor 

produse de calitate, controlate şi certificate, într-o armonie cu natura şi sănătatea consumatorilor. Se 

estimează că, în ţările dezvoltate, agricultura ecologică se practică, la această dată, pe circa 4–5% din 

suprafaţa agricolă, iar datorită preţurilor  produselor eco (mult) mai ridicate, nu se poate conta pe 

creşterea însemnată a suprafeţelor ocupate cu culturi ecologice, respectiv pe o „masivă ecologizare” 

a producţiei agricole în următoarele 2–3 decenii. Prin urmare, nu se poate prevedea o creştere 

însemnată a populaţiei rurale ocupate în astfel de exploataţii nici în România. 

Agricultura plurifuncţională, chiar dacă din punctul de vedere strict al producţiilor şi 

profitului este mai puţin performantă (comparativ cu agricultura intensivă) în exploataţiile agricole care o 

practică, din alte puncte de vedere (turistic, peisagistic, al protecţiei mediului, ecologic, social etc.) 

este preferabilă. Agricultura plurifuncţională, în principiu, îndeplineşte toate funcţiile economice ca şi 

ale agriculturii intensive şi specializate, aceasta preia însă funcţii noi, precum:  

– conservarea elementelor vitale ale biodiversităţii (floră, faună, sol, aer, apă), prin exploatarea 

lor sustenabilă şi, implicit, durabilă, într-o agricultură care asigură stabilitatea şi păstrarea 

agroecosistemelor;  

– armonizarea funcţiilor sociale şi culturale ale spaţiului rural, în strânsă legătură cu o 

agricultură sănătoasă şi diversificată; 

– sporirea capitalului turistic, prin păstrarea şi înfrumuseţarea patrimoniului peisagistic. 

Agricultura plurifuncţională presupune folosirea unui număr sporit de persoane ocupate în 

agricultură în perioade mai lungi de timp  pe parcursul anului agricol, comparativ cu ramurile agriculturii 

convenţionale intensive şi specializate.  

Agricultura conservativă, prin tehnologiile aplicate, contribuie la protecţia mediului agricol, 

reducerea emisiilor de bioxid de carbon şi gaze de ardere (datorate lucrărilor mecanice), acoperirea 

verde cvasi-permanentă a solului, conservarea biodiversităţii, ameliorarea şi înfrumuseţarea peisajului 

şi, în mod deosebit, folosirea optimă a resurselor agricole primordiale – solul şi apa. Având în vedere 

efectele pe termen lung ale aplicării agriculturii conservative asupra mediului, în primul rând asupra 
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solului, diferenţa de performanţă tehnică a fermelor, în mod obligatoriu  trebuie susţinută prin măsuri 

financiare şi fiscale. 

Agricultura – sursă de energie verde. Prima criză energetică de proporţii din deceniul opt al 

secolului al XX-lea precum şi cerinţa reducerii poluării pune noi probleme în faţa agriculturii. Printre 

alternativele energetice la criza materiilor  prime energetice fosile, cu epuizare mai apropiată sau mai 

îndepărtată, este şi producţia agricolă de bioenergie, agricultura dobândind o nouă funcţie: 

producătoare de materii prime energetice. Directivele UE prevăd extinderea biocombustibililor de la 

2% din consumul total în anul 2007, până la 10%, în următorii zece ani, şi la 20%, după anii 2020. 

Prin urmare, contribuţia agriculturii la siguranţa energetică, prin alternativa verde, este în creştere, iar 

competiţia economică internă nouă alimente– energie în ramura agriculturii, se accentuează, punând 

noi probleme decizionale în acest domeniu. 

Agricultura biotehnologică. Evoluţia accelerată a cercetărilor în domeniul ingineriei genetice 

şi a biotehnologiei a avut ca efect direct în agricultură asimilarea, fără precedent, a rezultatelor ştiinţifice 

concretizate în extinderea culturilor cu plante modificate genetic (PMG), atât pentru sporirea 

producţiei agroalimentare cât şi pentru creşterea ponderii agriculturii în producţia de  energie. Cu 

privire la funcţia energetică a agriculturii, considerăm că trebuie să subliniem şi impactul major al 

agriculturii biotehnologice asupra economiei fermelor agricole. Având în vedere structura ecologică a 

spaţiului agricol naţional, România are posibilitatea să cultive circa 500000 ha cu soia modificată genetic şi 

aproximativ 1,5–2 mil. ha de porumb modificat genetic (din cele 2,5 mil. ha suprafaţă cultivată cu 

porumb), acestea aducând un spor anual de valoare agricolă de cel puţin 2,5–3,5 mld. € prin exportul 

de furaje concentrate  (boabe de porumb şi soia, şroturi de soia). 

Agricultura, având funcţii multiple, este firesc ca societatea, beneficiara acestora, să plătească 

nu numai produsele agroalimentare ca bunuri publice, adică hrana propriu-zisă, ci şi serviciile 

publice indirecte generate de agricultură care contribuie la protecţia mediului, ameliorarea 

habitatului, conservarea biodiversităţii, înfrumuseţarea peisajului etc. Actualul sistem de preţuri, 

eliminarea subvenţiilor pentru ca hrana să fie cât mai ieftină, fără utilizarea unor forme de 

compensare financiară pentru serviciile publice subsidiare ale agriculturii, va avea pe termen mediu 

consecinţe negative asupra agricultorilor şi, indirect, pe termen lung efecte nefavorabile în ceea ce 

priveşte securitatea şi siguranţa alimentară. 

Economia zonei montane, prin resursele naturale  pe care le cuprinde acest teritoriu rural al 

ţării, reprezintă una din problemele economice şi sociale de primă importanţă pentru economia rurală a 

României. Faptul că zona montană se întinde pe aproape 71.300 km
2
 (30% din suprafaţa ţării), din care 

o suprafaţă de 4,4 mil. ha  este acoperită cu păduri, 2,4 mil. ha 
 
de pajişti naturale, unde locuiesc aproape 

3,3 milioane locuitori în 1,2 milioane de gospodării şi care deţin circa 2,9 mil. ha teren agricol, din 

care 500.000 ha teren arabil, se poate cuantifica, relativ uşor, importanţa economiei montane pentru 

ţara noastră.  

În cadrul zonei montane, economia agricolă, economia forestieră şi cea agroturistică se 

întrepătrund intim. Economia agricolă montană, în mare parte ecologică sau organică, axată pe 
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economia pastorală (creşterea vacilor cu lapte, a tineretului taurin şi activităţile pastorale de oierit 

estival), poate fi împletită, prin pluriactivitate, cu recoltarea şi prelucrarea fructelor de pădure şi a 

plantelor medicinale din flora spontană, iar ambele conexate cu activităţi agroturistice de iarnă şi vară 

sau legată de obiceiurile pastorale şi etnofolclorice, religioase, spirituale, activităţi sportive şi de 

drumeţie, toate acestea constituind căi de sporire importantă a economiei rurale montane, de 

valorificare superioară a capitalului natural al zonei de munte. 

Extinderea agriculturii montane este o necesitate pentru România. Spre deosebire de zona 

de câmpie şi cea de deal, densitatea populaţiei în zona de munte este de circa 2,5–3 ori mai mică, iar 

contribuţia economiei montane (agricultură, silvicultură – exploatare forestieră, agroturism, 

ecoeconomie rurală montană nonagricolă, habitat) reprezintă circa 8–10% din producţia agricolă a 

României. 

În cadrul extins al economiei forestiere, două aspecte trebuie să constituie obiective ale 

programelor de dezvoltare şi amenajare rurală. Primul, se referă la extinderea pădurilor prin noi 

plantări, a perdelelor forestiere de protecţie, întreţinerea pădurilor actuale, iar al doilea aspect 

cuprinde exploatarea raţională a pădurilor şi prelucrarea materialului lemnos brut în produse 

finite înalt prelucrate cu valoare adăugată ridicată.  

Economia vânatului şi a pescuitului sportiv reprezintă o componentă importantă a economiei 

rurale în zona montană, reunind activităţi extrem de căutate, apreciate şi bine plătite de turiştii români, 

dar mai ales străini.  

Agroturismul montan în majoritatea zonelor montane din România este, mai degrabă, o 

potenţialitate decât o realitate. Potenţialitatea pentru agroturism în zonele montane este generată de 

frumuseţea şi liniştea satelor şi a gospodăriilor rurale,   marea varietate a activităţilor caracteristice 

producţiei agricole şi silvice, atractivitatea peisajului din mediul înconjurător satelor, tradiţiile agrare 

specifice fiecărei localităţi rurale şi echiparea în viitor prin proiectele de amenajare a teritoriului şi 

localităţilor rurale. Extinderea şi generalizarea agroturismului presupune însă o profundă remodelare a 

infrastructurii rurale şi a echipării adecvate turismului a gospodăriilor (fermelor) agroturistice. Pe lângă 

echiparea gospodăriilor (fermelor) agroturistice şi ameliorarea infrastructurii rurale pentru extinderea 

agroturimului, este necesar şi un management turistic promoţional, constituirea de reţele de informare 

turistică prin care să fie adusă cât mai aproape oferta de cererea de agroturism, promovarea acestui tip 

de turism ca un turism educativ pentru elevii şi chiar şi pentru locuitorii din oraşe, care nu cunosc, în 

suficientă măsură, „viaţa de la ţară” şi activităţile caracteristice agriculturii, pomiculturii, creşterii vacilor cu 

lapte, păstoritului, obiceiurilor şi tradiţiilor rurale etc. 

Locuirea (habitatul) permanentă în Carpaţi se ridică până la maximum 1000–1200 m, în timp 

ce în Alpii elveţieni sau austrieci locuirea permanentă  se ridică cu 1000 de m mai sus, adică până la 

2000–2200 m, acestea constituind diferenţele mari  între economiile montane ale României şi a altor ţări 

montane ale UE. 

În viitor, principala funcţie a zonei montane în România  (dar nu numai) o reprezintă spaţiul de 

expansiune al habitatului, de creştere a calităţii acestuia comparativ cu cel din şes şi zona colinară şi de 
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rezervă importantă pentru creşterea producţiei  agricole de calitate, în mod deosebit a celei 

ecologice. Cele două funcţii importante ale spaţiului montan, expansiunea habitatului şi rezerva de 

creştere a producţiei agricole trebuie să reprezinte, pentru România oportunităţi ale dezvoltării, 

elemente strategice importante pe termen lung pentru dezvoltarea rurală, acompaniate şi susţinute de 

politici guvernamentale şi locale agromontane adecvate. 

Direcţiile principale  de acţiune pentru zona montană prevăzute în strategie sunt 

următoarele: 

- în domeniul agriculturii, este necesară creşterea veniturilor fermierilor prin stimularea 

formelor asociative, cooperatiste şi a formării profesionale a fermierilor, prin susţinerea activităţilor 

agricole şi a investiţiilor; 

- organizarea cooperativelor de aprovizionare – prelucrare – desfacere a produselor 

agroalimentare montane, în principal în ceea ce priveşte produsele lactate, a fructelor de pădure etc.;  

- în contextul sporirii gradului de informare al fermierilor şi al  încurajării dezvoltării de 

activităţi specifice, trebuie avute în vedere o serie de măsuri privind formarea profesională şi 

dezvoltarea de servicii de consultanţă şi consiliere, ajustate nevoilor fermierilor prin crearea Camerelor 

Agricole şi actualizarea curriculei  în şcolile din zona montană, adaptată agriculturii specifice zonei; 

- menţinerea tinerilor în zona montană este un obiectiv important datorită tendinţei din 

ultima perioadă de reducere a natalităţii, dar şi a creşterii migraţiei. Trebuie avut în vedere pregătirea 

profesională şi ajustarea curriculei şcolilor profesionale, în acord cu cerinţele pieţei muncii din zona 

montană; 

- cu privire la activităţile din sfera economică, trebuie avut în verede diversificarea acestora 

şi creşterea competitivităţii economice, prin pregătirea profesională a acestora şi prin asigurarea de 

diverse stimulente pentru dezvoltarea afacerilor din zonă; 

- cu referire la activitatea turistică, se urmăreşte revitalizarea turismului montan, atât prin 

susţinerea acţiunilor de comunicare şi promovare, a lucrului în parteneriat şi a cooperării actorilor din 

sectorul turistic cât şi prin intermediul finanţării investiţiilor directe; 

- modernizarea infrastructurii de transport şi pentru serviciile de bază, precondiţie a 

generării dezvoltării economice şi stabilizării populaţiei, constituie un alt punct important având în 

vedere starea precară a acesteia în zona de munte; 

- gestionarea durabilă a resurselor forestiere reprezintă un element de primă importanţă, 

având în vedere proporţia importantă a suprafeţelor împădurite  actuale. În această direcţie, sunt vizate 

nu numai activităţi de training ale resurselor umane din domeniu, ci şi activităţi pentru protejarea şi 

dezvoltarea durabilă a fondului forestier, precum şi valorificarea superioară a produselor forestiere; 

- conservarea biodiversităţii reprezintă un alt aspect important. Pentru atingerea acestui 

obiectiv s-au identificat ca prioritare acţiuni ce vizează un management mai eficient al informaţiilor şi 

al parteneriatelor din acest domeniu, dotări corespunzătoare, precum şi intervenţii directe la nivelul 

ariilor naturale protejate, incluzând siturile Natura 2000 sau al speciilor pe cale de dispariţie şi  

ameninţate; 
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- implementarea unui management durabil al deşeurilor în zona montană s-a reliefat ca una 

dintre problematicile acestei zone, ce necesită, pe de o parte, investiţii directe în colectarea, sortarea şi 

procesarea deşeurilor, dar şi o sporire a gradului de conştientizare a  comunităţilor şi a factorilor 

interesaţi în acest domeniu; 

- în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, având în vedere bogăţia şi diversitatea resurselor 

culturale tradiţionale, precum şi a formelor de expresie, se au în vedere activităţi de comunicare şi 

training pentru protejarea acestora, măsuri ce vizează protejarea patrimoniului de o manieră 

sustenabilă precum şi asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării de activităţi economice specifice.  

Economia montană bine concepută, aplicată şi susţinută, poate fi o şansă pentru 

România, cu o condiţie: politicile guvernamentale de sprijinire (susţinere) să fie adecvate zonei 

montane, adică diferenţiate funcţie de altitudine, aşa cum se practică în toate ţările europene cu 

economie montană evoluată. 

Industria alimentară. După restructurarea şi privatizarea masivă a industriei alimentare din 

perioada 1995–2000, a urmat un timp în care sectorul a făcut eforturi de modernizare, dar mai ales de 

recâştigare a pieţei interne, apoi de aliniere la cerinţele de calitate şi sanitar-veterinare pentru exportul 

în UE. La aceste eforturi au contribuit şi investiţiile de capital autohton dar şi investiţiile străine 

directe, acestea din urmă totalizând 2,25 miliarde Euro în industria alimentară, adică 4,1% din totalul 

ISD în România, respectiv 13% din totalul ISD în industria prelucrătoare (sold cumulat la 31.12.2011).  

Programele de preaderare  au permis modernizarea, în principal, prin crearea de noi unităţi de 

procesare a produselor agroalimentare la standardele UE. Cu toate acestea, importurile de produse 

agroalimentare procesate au crescut de la an la an, datorită deficitului de ofertă de pe piaţa internă, 

competitivităţii mai reduse a produselor româneşti similare şi a creşterii cererii pe piaţa internă pentru 

produse de calitate. În acelaşi timp, trebuie remarcată creşterea exporturilor agroalimentare în perioada 

post-aderare (2007–2012) de 3,6 ori, atât pe piaţa UE, cât şi pe terţe pieţe, precum şi faptul că pe 

pieţele extracomunitare, soldul balanţei comerciale agroalimentare extra-comunitare a devenit pozitiv 

încă din anul 2010, cu tendinţă de creştere în următorii ani. În aceste condiţii, în România creşterea 

gradului şi calităţii procesării materiilor prime agricole şi a exportului de produse alimentare procesate 

a devenit o prioritate pentru perioada următoare. 

Principalele probleme pe filierele agroalimentare (priorităţi şi posibile direcţii de soluţionare) 

sunt  legate, în principal, de accesul mai bun pe pieţele externe. 

Producţia de materii prime pentru industria alimentară: 

 Consolidarea poziţiei producătorilor agricoli autohtoni în lanţul agroalimentar poate fi influenţată 

pozitiv de următoarele măsuri: 

– încurajarea asocierilor producătorilor în cooperative de aprovizionare – procesare - 

comercializare, care va permite creşterea capacităţii acestora de a furniza unităţilor de procesare din 

industria alimentară şi magazinelor agroalimentare cantităţi mari de materii prime agricole şi produse 

alimentare finite de calitate; 

– plata corespunzătoare şi la timp a producătorilor agricoli – furnizori de materie primă; 
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– instituţionalizarea sistemelor de contracte de livrare între producătorii agricoli şi procesatori; 

– eliminarea intermediarilor dintre producătorii de materii prime agricole (fermieri) şi 

procesatori; 

– constituirea filierelor agroalimentare scurte. 

Industria de procesare alimentară: 

 Creşterea gradului de prelucrare, deci a valorii adăugate, prin diversificarea gamei 

sortimentale; 

 Implementarea standardelor de management a calităţii; 

 Obţinerea de certificări sectoriale şi internaţionale necesare pentru atestarea calităţii produselor 

oferite (inclusiv prin programele cu cofinanţare bugetară); 

 Oferta de export să fie conformă cu standardele de calitate ale pieţei externe de destinaţie 

(standarde minime UE, dar şi standarde mai ridicate,  necesare pentru exportul de carne, produse din 

carne şi produse lactate pe piaţa Rusiei); 

 stimularea conformării la standardele de mediu. 

 

1.8. Cercetarea-inovarea-dezvoltarea şi formarea profesională -  premise ale 

strategiei rurale  a României 

 

Cercetarea ştiinţifică, inovarea şi dezvoltarea tehnologică în sectorul agroalimentar 

 

Cercetarea ştiinţifică din agricultura românească, a avut de suferit cel mai mult din cauza 

deselor şi inconsistentelor schimbări legislative şi normative, a rămânerii în urmă din punct de vedere 

al echipării tehnice a institutelor, staţiunilor şi laboratoarelor de cercetare, a plecărilor, îmbătrânirii şi 

pensionării personalului de cercetare format înainte de 1989, a pierderii celei mai mari părţi din terenul 

agricol necesar atât experimentelor cât şi producerii de material biologic, într-un cuvânt al 

abandonării şi nesusţinerii sistemului ştiinţific agricol naţional de către statul român, din ultimii 

25 de ani. 

Ce este de făcut? Simplu, ceea ce fac în prezent ţările cu sisteme performante în cercetarea 

fundamentală şi aplicativă din agricultură, adică: 

1. Procesul de modernizare al agriculturii româneşti trebuie să înceapă, în mod obligatoriu, cu 

(de la) modernizarea sistemului de cercetare ştiinţifică agronomică şi alimentară prin concentrarea 

şi reabilitarea institutelor, staţiunilor şi laboratoarelor de cercetare, aşezarea acestora în plan teritorial pe 

zone ecologice mari în funcţie de evaluarea performanţelor efectuată printr-un audit ştiinţific după 

norme internaţionale, într-o dublă structură: domenială şi ecologică şi introducerea celor viabile într-

un program investiţional al MADR de modernizare a tehnologiilor de cercetare, de recrutare-

reconversie şi întinerire a personalului ştiinţific; 

2. Înfiinţarea de urgenţă a unui institut de cercetări în domeniul biotehnologiei şi ingineriei 

genetice în agricultură, zootehnie, industria alimentară. Organizarea şi funcţionarea acestui institut 
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se impune, deoarece acest domeniu, deşi de maximă importanţă şi actualitate ştiinţifică pentru agricultura 

prezentului dar mai ales a viitorului, lipseşte din reţeaua de cercetare ştiinţifică agronomică a 

României, ţara noastră fiind printre puţinele  (dacă nu cumva singura ţară agricolă importantă) în care 

nu există un astfel de institut şi nu se desfăşoară cercetări sistematice în domeniul biotehnologiei şi 

ingineriei genetice. 

3. România dispune de o zestre genetică autohtonă deosebit de bogată, formată din soiuri, 

varietăţi şi populaţii de plante, rase şi populaţii de animale de înaltă calitate alimentară, rezistente la 

boli şi dăunători, adaptate condiţiilor de cultură/creştere mai rustică, dar care, din păcate, este pe cale 

de dispariţie şi de a căror conservare, înmulţire şi utilizare nu se ocupă nimeni organizat, 

instituţional, ştiinţific, ci numai întâmplător, de unii crescători amatori sau agricultori interesaţi 

economic de creşterea şi cultivarea acestor varietăţi biologice. Pentru a nu pierde irecuperabil acest 

material biologic valoros, se impune, cu maximă urgenţă, delimitarea, din terenul agricol al 

statului, aflat în administrarea ADS, a unor ferme agricole ale statului, specializate în 

conservarea şi înmulţirea varietăţilor, populaţiilor, soiurilor şi raselor autohtone, ferme arondate 

ştiinţific actualelor staţiuni de cercetări agricole zonale; 

4. Apropierea cercetării şi inovării agronomice de fermieri printr-un departament pentru 

inovare, conform noului Cadru Financiar Multianual 2014–2020, care prevede dublarea fondurilor 

alocate de UE aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice agricole, suma totală propusă la nivel de UE fiind 

de 5,1 mld. €. Având în vedere faptul că României i se alocă circa 4,6% din fondurile europene destinate 

susţinerii PAC (Pilonul I şi II), în mod normal ţara noastră poate obţine (prin repartizare proporţională 

sau competiţie deschisă) circa 210 mil.€ (940 mil. lei) pentru ciclul bugetar 2014–2020, revenind circa 70 

mil. €/an (315 mil. lei/an). Această sumă este de aproape patru ori mai mare comparativ cu sumele 

alocate ASAS (circa 35 mil. lei/an) de la bugetul MADR pentru activitatea de cercetare ştiinţifică 

agricolă. Conform condiţiilor de eligibilitate a fondurilor pentru cercetare-inovare, ASAS, împreună 

cu institutele şi staţiunile de cercetări agricole, în parteneriat cu universităţile de profil, camerele 

agricole, serviciile agricole, asociaţiile profesionale agricole, au obligaţia să aplice pentru proiecte şi 

programe de cercetare-inovare cu implementare imediată în domeniile prioritare ale agriculturii. 

5. Cu privire la orientarea cercetării ştiinţifice din agricultură, este necesar de avut în vedere 

două categorii de probleme cuprinse în Programul naţional de cercetări agricole, finanţat competitiv 

prin bugetul MDAR şi Programul de cercetări agricole aplicative (pentru ferme şi zone agricole), 

finanţat privat de către exploataţiile agricole şi alţi agenţi economici din agricultură. 

Programul naţional de cercetări agricole, cuprinde teme de interes ştiinţific major, naţional, 

finanţat multianual, competitiv din bugetul MADR sau al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 

coordonarea Academiei Române şi ASAS, astfel: 

 Studiul efectelor schimbărilor climatice asupra sistemelor de agricultură. Optimizarea 

consumului de factori materiali în sisteme de agricultură conservativă; 

 Cercetări genetice cu privire la mecanismele rezistenţelor la secetă, boli şi dăunători şi alţi 

factori naturali de risc natural major în vederea creării de noi cultivari şi rase de animale; 
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 Fundamentarea ştiinţifică a relaţiei ecologice optime între cerinţele plantelor şi animalelor şi 

oferta ecologică a micro şi macrozonelor agricole (întocmirea hărţilor fitotehnice, legumicole, 

pomicole, viticole, zootehnice ale României) şi elaborarea actelor normative necesare programelor de 

investiţii şi de producţie ale exploataţiilor agricole; 

 Cercetări privind extinderea optimă a diferitelor sisteme de agricultură (convenţională, 

biotehnologică, organică, intensivă, conservativă, monoculturală, multifuncţională, tradiţională, privat-

familială, capitalist-latifundiară, comercială sau de subzistenţă şi semisubzistenţă, pentru producţia de 

alimente, furaje şi/sau pentru producţia de bioenergie) din diferitele zone agricole ale României. 

 Întocmirea hărţilor fitotehnice, legumicole, pomicole, viticole şi a speciilor de animale pe 

macro şi microzone care să fundamenteze atât investiţiile cât şi structurile vegetale şi zootehnice 

teritoriale. 

Lista temelor prezentate nu este exhaustivă ci numai exemplificativă. Un program naţional de 

cercetări, pe termen mediu şi lung, de tip strategie, finanţat de la bugetul de stat, trebuie  să cuprindă 

numai teme fundamentale şi prioritare de maxim interes ştiinţific,  întocmit de o echipă formată din  

experţi naţionali în care să fie  cooptaţi  şi colaboratori internaţionali cu mare experienţă în domeniu. 

Programul de cercetări agricole aplicative este, de fapt, un extendum de solicitări (cereri) 

ale agenţilor economici din agricultură, industria agroalimentară şi a celor care deservesc sistemul 

agroalimentar şi rural, în general, în aval şi amonte de acesta. 

Elaborarea Strategiei de CDI în sistemul agroalimentar şi al dezvoltării rurale a României 

pentru perioada 2014–2020 se cere armonizată cu complexitatea crescândă şi ritmul alert de evoluţie al 

tuturor componentelor vieţii sociale din cel de al doilea deceniu al secolului XXI. Principalele orientări 

ale strategiei naţionale este necesar să fie corelate cu Strategia „Europa 2020 – o strategie europeană 

pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă”, martie 2010, „Proiectul de reformă a politicii 

europene comune”, octombrie 2011, „Declaraţia privind Noua Eră a Ştiinţei Globale” noiembrie 

2011, Forumul Mondial pentru Ştiinţă, Budapesta şi alte documente comunitare şi mondiale. 

Programele de cercetare agroalimentară ale României trebuie să aibă în vedere condiţiile de 

dezvoltare ale agriculturii, ca bază indispensabilă pentru securitatea şi siguranţa alimentară, presiunea 

manifestată de creşterea populaţiei globului, de la 7 miliarde de locuitori în anul 2011 la 9,5 miliarde 

în anul 2050, necesitând analize la nivelul implicaţiilor agroalimentare mondiale.  

Limitele fizice terestre, diminuarea şi afectarea resurselor naturale generate de exploatarea 

iraţională, uneori până la epuizare, schimbările climatice globale, degradarea şi eroziunea solurilor, 

diminuarea drastică a resurselor de apă dulce, restrângerea biodiversităţii, reprezintă dovezi incontestabile 

care impun nevoia elaborării unei strategii ştiinţifice, cu caracter pronunţat de durabilitate, bazată pe 

progresele ştiinţei şi tehnologiei agronomice, biologice şi tehnologice. 

Strategia de cercetare–dezvoltare–inovare în agricultură trebuie să-şi propună valorificarea 

potenţialului agricol şi ştiinţific remarcabil al României, care a generat şi continuă să genereze noi 

creaţii biologice vegetale şi animale cu caracteristici valoroase de productivitate, rezistenţă şi calitate, 

în condiţii de mediu in continuă schimbare, tehnologii noi de cultură a plantelor şi de creştere a 
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animalelor, de păstrare şi procesare a producţiei primare în vederea creşterii valorii adăugate a 

acesteia, în scopul accederii la locul care i se cuvine agriculturii României la nivel european şi global. 

Inovaţia trebuie implementată pe parcursul întregii filiere ale produselor agroalimentare, începând 

cu realizarea de producţii primare vegetale şi animale, continuând cu extinderea valorii adăugate a 

produselor agroalimentare în fiecare etapă, în conformitate cu solicitările şi exigenţele consumatorilor. 

Agricultura inovativă va răspunde, astfel, dezideratului prioritar de securitate şi siguranţă alimentară şi 

producerea unor excedente pentru export, contribuind la creşterea economică a ţării. Inovaţia presupune 

utilizarea în practică a progreselor ştiinţei şi tehnicii, inclusiv ale celor mai noi creaţii, cum sunt 

organismele modificate genetic, verificate şi autorizate pentru creştere, cultivare şi utilizare în hrană şi 

alte destinaţii de către organismele ştiinţifice naţionale, europene şi internaţionale drept inofensive 

pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi mediului. 

Formarea profesională în sistemul agroalimentar şi silvic. Formarea profesională şi 

specializarea în sectorul agroalimentar şi forestier necesită un nivel corespunzător de instruire tehnică, 

economică şi juridică, inclusiv tehnologiile noi ale informaţiei, pentru a corespunde cerinţelor comunitare 

în domeniul fitosanitar, bunăstării animalelor, standardelor de calitate, al îmbunătăţirii nivelului de ocupare 

al populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversificării activităţilor economice locale în vederea creşterii 

atractivităţii zonelor rurale şi îmbunătăţirea  calităţii vieţii rurale. 

Necesitatea formării profesionale apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi 

diversificării activităţilor şi proceselor din agricultură şi silvicultură, a sectoarelor de procesare şi 

comercializare a produselor agroalimentare şi forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, 

a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinire a 

obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici 

prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile. 

Astfel, din totalul de peste 8 miliarde de euro aflate la dispoziţia României, prin intermediul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru proiectele agricole şi de dezvoltare rurală, în 

perioada 2007–2013, aproape 120 milioane de Euro au fost destinate îmbunătăţirii competitivităţii 

sectoarelor agricol, alimentar şi silvic, utilizării durabile a terenurilor agricole şi protecţiei mediului, prin 

acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care 

activează în sectoarele menţionate (fermierilor români). Măsura de formare profesională oferă 

posibilitatea ca peste 400000 de fermieri români (numărul aproximativ de fermieri necesari României 

în următoarele două decenii) să se instruiască gratuit pentru activităţi din următoarele domenii: 

a) diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena 

şi siguranţa alimentelor, bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea 

fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

b) îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

c) marketingul agroalimentar; 

d) îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 
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e) pregătire tehnică în domenii noi (tehnologiile informaţionale, difuzarea rezultatelor 

cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

f) managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

g) dezvoltarea unor activităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

h) însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie 

compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului agricol şi forestier şi protecţia mediului. 

Legiferarea statutului corpului specialiştilor  din agricultură, silvicultură şi medicină 

veterinară. Pornind de la concepţia clară cu privire la rolul şi locul specialiştilor, în perioada 

interbelică Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a pus mare preţ  pe legiferarea sistemului de formare 

şi organizare a corpului specialiştilor agricoli, silvici şi veterinari. 

Conform legislaţiei vremii, erau recunoscuţi ca specialişti cu studii superioare pentru 

agricultură şi silvicultură, inginerii agronomi, inginerii silvicultori şi medicii veterinari, cuprinşi în 

corpul agronomic, corpul silvic şi corpul veterinar. 

Corpul agronomic a cuprins următoarele grade: 

a) Inginer agronom stagiar; 

b) Inginer agronom; 

c) Inginer agronom şef; 

d) Inginer agronom inspector; 

e) Inginer agronom inspector general; 

f) Inginer agronom consilier. 

Admiterea în Corp s-a făcut la propunerea ministrului agriculturii, iar înaintarea de la gradul 

de inginer agronom inspector în sus s-a făcut numai prin decret regal. Inginerii agronomi stagiari 

puteau fi înaintaţi la gradul de ingineri agronomi după un stagiu de un an. Celelalte înaintări înaintări 

în grad s-au făcut astfel: după un stagiu de 2 ani în fiecare clasă pentru gradul de inginer agronom, 

după un stagiu de 3 ani în fiecare clasă pentru gradul de inginer agronom inspector şi după un stagiu 

de 5 ani în gradul de inginer agronom inspector general. 

Corpul silvic a cuprins următoarele grade: 

a) Inginer silvic stagiar; 

b) Inginer silvic; 

c) Inginer-şef silvic; 

d) Inginer subinspector silvic; 

e) Inginer inspector silvic; 

f) Inginer inspector general silvic; 

g) Inginer consilier silvic. 

Gradele în Corpul veterinar au fost următoarele: 

a) Medic-veterinar stagiar; 

b) Medic-veterinar de circumscripţie; 

c) Medic-veterinar primar; 
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d) Medic-veterinar inspector; 

e) Medic-veterinar inspector general; 

f) Medic-veterinar director. 

Înaintarea în gradele corpului silvic şi veterinar s-a făcut după aceleaşi reguli ca şi în cazul 

corpului agronomic. 

Funcţiile de înalt funcţionar public şi demnitar (director general, secretar general, 

subsecretar de stat şi secretar de stat) nu puteau să fie ocupate decât după parcurgerea, pas cu 

pas, a primelor grade profesionale. 

Considerăm că elaborarea şi aplicarea cu rigoare a legislaţiei formării profesionale în 

cadrul corpului specialiştilor este condiţia sine qua non a reuşitei agricole şi silvice a României. 

Învăţământul agroalimentar trebuie restructurat profund, atât în plan vertical (pregătirea pe 

segmentele profesionale de meserii agricole, de fermier, nivel mediu şi superior), cât şi orizontal (la 

nivelul fiecărui segment), în legătură directă cu practica şi piaţa agroalimentară actuală şi viitoare. 

Învăţământul profesional agricol trebuie regândit şi adus la nevoia de pregătire a 

agricultorului sau fermierului secolului al XXI-lea. Agricultura românească are înregistraţi la APIA, ca 

agricultori, un număr de 1,1 milioane de locuitori rurali şi un număr de circa 12.000 societăţi 

comerciale, societăţi şi asociaţii agricole cu personalitate juridică, în care lucrează un număr important 

de lucrători calificaţi pe profesii agricole şi specialişti tehnici, economişti şi manageri cu studii 

superioare şi medii dar şi mulţi lucrători necalificaţi. Pe lângă acest contingent masiv de 1,1 milioane 

agricultori, mai practică agricultură, în part-time, 2,74 milioane locuitori rurali în exploataţii de 

subzistenţă nefinanţate prin APIA, dar care deţin 1/3 din suprafaţa agricolă utilă a ţării (4,9 mil. ha, 

33,4%). 

În concepţia noastră, învăţământul agricol românesc trebuie restructurat pe patru nivele 

distincte, care să acopere necesarul de personal calificat din sistemul agroalimentar, astfel: 

 învăţământ pentru pregătirea profesională necesară pentru meseriile agroalimentare 

din societăţile comerciale, organizat în şcoli profesionale (de arte şi meserii agroalimentare);  

 învăţământ pentru pregătirea agricultorilor şefi de exploataţie din exploataţiile agricole 

familiale comerciale. Şefii de exploataţie privat-familială, după experienţa mondială, dar şi 

românească într-o oarecare măsură, au o pregătire de bază extrem de diversă, de la ingineri agronomi, 

zootehnişti, medici veterinari, tehnicieni agricoli, la alte profesii total diferite de agricultură(ingineri 

politehnişti, economişti, jurişti, chiar şi medici umani), care, în cele mai multe cazuri, sunt autodidacţi 

în agricultură. 

După experienţa europeană, agricultorii-şefi de exploataţii, având formaţie profesională de 

bază extrem de diversă, sunt pregătiţi periodic (anual) în şcoli agricole organizate teritorial 

(regional) sub tutela şi susţinerea camerelor de agricultură, în colaborare cu serviciile (administraţiile) 

agricole teritoriale. Aceste şcoli trebuie înfiinţate în mod obligatoriu, după cerinţele şi experienţa 

europeană în materie (vezi exemplul Şcolii agricole pentru fermieri de la Voiteg, jud. Timiş, înfiinţată 

în colaborare şi cu sprijin german din landul Baden-Wütemberg). 
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 învăţământ liceal (vocaţional, tehnologic) de specialitate agricolă, organizat în mediul 

rural (în fostele şcoli de agricultură Andrăşeşti, Fundulea, Podul Iloaiei, Pietroasele, Salonta, Ciacova 

etc., cu laboratoare şi câmpuri experimentale bine dotate), cu un număr restrâns de locuri care să 

pregătească personalul tehnic de specialitate (tehnicieni agricoli) cu o mare aplicare spre instruire 

tehnică şi agronomică, dar şi o parte din candidaţii în învăţământul superior agronomic,; 

 învăţământ superior agroalimentar se află în faţa unei reforme structurale profunde prin 

care trebuie să se pună de acord structura universităţilor agronomice româneşti cu structura sistemului 

agroalimentar în evoluţie. În prezent, nu se mai poate vorbi numai de învăţământ superior agronomic 

sau agroalimentar, ci de universităţi de ştiinţe ale vieţii şi bioinginerie, în care studenţii  să parcurgă, 

pe de o parte, printr-o curriculă adecvată, disciplinele fundamentale ale ştiinţelor vieţii legate de 

agricultură şi alimentaţie iar, pe de altă parte, să parcurgă disciplinele pentru formarea bioinginerilor în 

domeniile specifice: agricultură, horticultură, zootehnie, silvicultură, procesarea produselor agricole, 

managementul şi marketingul specific etc.  

Refacerea intelectualităţii satului. În prezent, se apreciază că numai 2% dintre studenţii 

României provin din mediul rural. Este de presupus, funcţie de datele statistice actuale, că mai puţin 

de 1% dintre aceştia se întorc în comunele (satele) lor. În multe sate, singurul intelectual localnic este 

preotul (în  multe cazuri nici acesta nu mai este rezident în sat), iar multe şcoli rurale fiind, în ultimul 

timp, desfiinţate, învăţătorii părăsesc satul, iar satele şi locuitorii acestora rămânând fără şcoală şi fără 

biserică,  rămân şi fără cultură şi fără credinţă. 

 

* 

               *            * 

 

Am prezentat câteva puncte de vedere care privesc condiţia primordială a modernizării 

spațiului rural  românesc în următoarea perioadă:    ameliorarea substanţială a sistemului de  cercetare 

ştiinţifică agricolă şi  de formare profesională în agricultură. Considerăm că fără a rezolva aceste 

probleme complexe, în România nu se poate discuta şi, cu atât mai mult, realiza îmbunătăţirea 

securităţii şi siguranţei alimentare a populaţiei ţării. 
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Capitolul 2 

 

METODOLOGIA DE CERCETARE 

 

 

SCOPUL cercetării intitulată „Strategii de dezvoltare rurală durabilă în Depresiunea 

Almăjului, judeţul Caraş-Severin”, este de a propune, în urma analizei efectuate, o strategie de 

dezvoltare durabilă a zonei, precum şi câteva proiecte model pentru dezvoltarea comunităţii rurale în 

urma identificării resurselor naturale, economice şi sociale, dar şi a problemelor cu care acestea se 

confruntă. 

Metodologia de cercetare utilizată are preponderent caracter normativ şi este constituită din 

principii teoretice (concepţia teoretică a disciplinei), metode şi tehnici de culegere a datelor (suportul 

informaţional-faptic), metode şi tehnici de prelucrare a datelor (dimensiunea prelucrării cantitative), 

procedee logice de analiză şi generalizare (construcţia şi sistematizarea teoriei) și componența pentru 

punerea în aplicare a acestora (know-how).  

• strategia de cercetare urmează etapizarea demersului: căutare şi culegere date: metode, tehnici 

şi instrumente de observare şi investigare; 

• tratare-prelucrare: analiza preliminară: metode, tehnici şi instrumente de tratare a datelor, de 

analiză logică şi interpretare;   

• formularea ipotezelor: procedee de construcţie a enunţurilor şi soluţiilor propuse, cu caracter 

provizoriu, pentru a fi verificate;  

• construcţie, verificare ipoteze: tehnici calitative şi cantitative;  

• generalizarea şi construcţia teoretică (partea concluzivă a cercetării): sinteză şi generalizare, 

construcţie teoretică şi aplicativă.  

Contribuțiile temei de cercetare sunt concretizate într-o analiză detaliată a gradului de 

dezvoltare rurală în Depresiunea Almăjului, determinarea şi analiza producţiei agricole vegetale şi 

animale, precum și prognoze privind producţia agricolă vegetală şi animală în perspectiva anilor 2015-

2020-2030. În acest sens a fost prioritară cercetarea realităţii constatate în teren. 

IPOTEZA de lucru de la care am pornit este că spaţiul rural românesc dispune de un potenţial 

de dezvoltare însemnat, care este însă nevalorificat, acesta nebucurându-se de atenţia cuvenită având 

în vedere că aproximativ 45% din populaţia României trăieşte în mediul rural şi că acesta ocupă 90% 

din suprafaţa totală a ţării. Analiza de ansamblu a componentelor spaţiului rural dezvăluie faptul că 

perspectivele dezvoltării comunităţilor rurale sunt afectate de discrepanţele sub aspect economic, 

social şi infrastructural. Aceste grave discrepanţe faţă de spaţiul urban, faţă de situaţiile existente în 

ţările vecine sunt generate de: 
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- nivelul slab al infrastructurii materiale şi sociale a spaţiului rural, mai ales în domeniul 

educaţional, sanitar şi al dotării gospodăriilor ţărăneşti; 

- gradul scăzut de dotare a locuinţelor rurale cu utilităţi (bucătărie, baie, WC cu apă, 

alimentare cu apă potabilă, canalizare, instalaţie electrică, încălzire centrală sau cu sobe cu gaze 

naturale); 

- gradul de dotare edilitară a locuinţelor, care asigură populaţiei servicii de utilitate publică 

(apă potabilă, evacuarea apelor uzate, distribuţia gazelor naturale pentru încălzit şi prepararea hranei, 

consumul de energie electrică) este încă deficitar; 

- calitate scăzută a actului medical, datorită slabei dotări cu clădiri şi aparatură de specialitate; 

- gradul scăzut de educaţie, generat de lipsa profesorilor de specialitate şi de abandonul şcolar; 

- economia este preponderent agrară; 

- gradul ridicat de fărâmiţare a exploataţiilor agricole; 

- ponderea ridicată a numărului de proprietari de exploataţii agricole aflaţi la distanţe foarte 

mari de exploataţii; 

- lipsa aptitudinilor şi experienţei corespunzătoare tehnice, manageriale şi de marketing a 

fermierilor; 

- slaba diversificare a culturilor agricole practicate; 

- productivitatea extrem de scăzută atât în sectorul vegetal, cât şi în cel zootehnic; 

- dificultăţile privind procurarea serviciilor de producţie agricolă şi neagricolă. 

Aşadar, prin prezenta cercetare am intenționat să găsim soluţii la problemele evidenţiate în 

urma analizei realizate prin elaborarea unui  strategii de dezvoltare durabilă. 

METODELE utilizate în redactarea prezentei teze cercetări au inclus atât abordarea analitică, 

critică a materialului bibliografic, prezentat într-o perspectivă comparativă, cât şi analiza spaţiului 

rural şi a dezvoltării rurale în România, în general, şi analiza diagnostic a Ţării Almăjului, în special, 

precum şi elaborarea unei viziuni de dezvoltare durabilă a zonei, susţinute de analize şi aprecieri ale 

unor afaceri model. 

Activitatea de cercetare desfăşurată în teren a avut un rol foarte important în culegerea datelor 

dar şi prin faptul că am intrat în contact direct cu realitatea zonei, care deşi în linii generale era 

cunoscută, a scos la iveală, prin calculele efectuate, anumite aspecte pozitive şi negative concrete, 

apreciate în cifre şi procente.  

Un rol deosebit în elaborarea cercetării, în special cu privire la aspectul non-agricol, l-au avut 

cele două proiecte ale Academiei Române – Filiala Timişoara, ambele finanţate prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2. 

„ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor 

umane și ocuparea forței de muncă”.  

Primul proiect cu titlul „Promovarea antreprenoriatului pentru creşterea gradului de 

ocupare in mediul rural”, a avut ca obiectiv general promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă şi 
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promovarea unor măsuri active de ocupare care să conducă la redirecţionarea persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă din zonele rurale către activităţi non-agricole. Proiectul a fost implementat 

în 4 judeţe: Timiş, Caraş-Severin, Arad şi Hunedoara. Valoarea proiectului a fost de aproximativ 

500.000 euro.  

Pe parcursul implementării proiectului s-a constatat un interes major de participare la 

activităţile proiectului a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi a celor care nu aveau un 

loc de muncă. Această participare s-a concretizat în angajarea în înfiinţarea a 11 afacere în domenii 

non agricole din cele 14 prevăzute a fi înfiinţate în proiect în cele 4 judeţe de implementare. De 

asemenea 4 persoane din Ţara Almăjului au fost angajate în urma implementării proiectului, din cele 

14 prevăzute pentru proiect.  

Fiind în contact direct cu persoanele care au făcut parte din grupul ţintă, am tras concluzia că 

există un interes în orientarea spre activităţi non-agricole, spre cursuri de calificare, specializare, 

perfecţionare care ar trebui să continue în acest spaţiu rural.      

Al doilea proiect „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din mediul rural din 

Regiunea Vest prin formare profesională în domenii non-agricole şi facilitarea angajării”  cu o 

valoare de aproximativ 500.000 euro, îşi propune să sprijine persoanele din mediul rural prin oferirea 

activităţilor de informare, consiliere şi mediere profesională, precum şi cursuri de calificare şi 

competenţe, în vederea susţinerii şi a sporirii valorii capitalului uman. Astfel de iniţiative sunt 

lăudabile şi trebuie să aibă o continuitate, nu numai în Depresiunea Almăjului ci la nivelul întregului 

spaţiu rural.    

  INFORMAŢIILE care stau la baza prezentei cercetări provin din diverse surse: literatura de 

specialitate (cărţi, publicaţii, articole, studii precum şi internet), informaţiile obţinute prin mijloacele 

obişnuite prin care operatorii fac cunoscute situaţiile în care se află şi problemele cu care se confruntă 

(buletine informative, anuare statistice, breviare statistice), precum şi cercetări efectuate pe teren.  

Lucrările bibliografice au reprezentat un real suport al demersului informativ şi au contribuit 

la conturarea unei viziuni de ansamblu asupra arealului cercetat.  

Pe parcursul cercetării s-au folosit ca referinţe bibliografice studii şi cărţi pe domeniul studiat, 

foarte multe date statistice culese din diferite surse: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Agricolă 

de Dezvoltare Rurală, Primăriile locale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bibliotecile 

Judeţene, Arhivele Naţionale, informaţii din registrul agricol, date colectate în mod individual la 

nivelul comunităţii.  

Strategia de dezvoltare locală este fundamentată pe o analiză a stării existente a comunităţii. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe ale 

comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. 

Strategia de dezvoltare rurală durabilă a Depresiunii Almăjului, are drept scop dezvoltarea 

economică a întregii comunităţi şi implică o realizare pe termen lung, sprijinirea creşterii economice şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei rurale.  
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Îndeobşte cunoscută specialiştilor din varii domenii ca o zonă cu particularităţi bine 

individualizate, Depresiunea (Valea/Ţara) Almăjului permite, continue cercetări şi reevaluări, unele 

dintre ele capabile să aşeze lucrurile într-o nouă lumină, cât mai aproape de specificul ţinutului şi de 

realităţile generate de transformările economice, sociale sau de mentalitate.  

Această viziune cu privire la viitorul comunităţilor din aceasta zonă rurală, pentru a fi pusă în 

practică, trebuie să fie împărtăşită de toţi actorii relevanţi de la nivel local şi transformată într-un set de 

obiective  specifice şi un plan de acţiuni concrete. 

Prezenta strategie nu reprezintă altceva decât un instrument care va permite pe viitor  

factorilor decizionali de pe plan local să acţioneze în mod constructiv la consolidarea dezvoltării 

locale, pe baza evaluărilor făcute în cele ce urmează şi care au un caracter justificativ. 

Metodologia de realizare a strategiei de dezvoltare rurală cuprinde 3 faze: 

 Fundamentarea necesităţii de elaborare a strategiei; 

 Elaborarea propriu zisă; 

 Implementarea şi evaluarea; 

A. Fundamentarea necesităţii de elaborare a strategiei: necesită abordarea a 2 categorii de 

aspecte şi anume: 

 premisele elaborării strategiei 

 modalităţile de fundamentare 

Premisele elaborării strategiei reprezintă cerinţe care trebuiesc respectate în procesul de 

planificare strategică.  

Modalităţile de fundamentare reprezintă studii care furnizează informaţii pentru 

fundamentarea ştiinţifică a strategiei. Principalele studii (modalităţi de fundamentare) sunt: 

- studiul de diagnosticare (oferă strategiei informaţii referitoare la punctele forte şi slabe ale 

comunităţii, dar şi recomandările pentru amplificarea potenţialului de viabilitate economică şi socială) 

- studiul de marketing (evidenţiază şi oferă strategiei cerinţele populaţiei, necesităţile actuale 

şi viitoare ale comunităţii locale, precum şi modalităţi de promovare a acesteia pentru o dezvoltare 

ulterioară) 

- studiu de prognoză (resurse şi surse de finanţare, termene şi avantajul competitiv oferit de 

condiţiile locale) 

- studii ecologice (prevăd cerinţele de protejare a mediului ambiant) 

B. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală: 

a) Formularea misiunii comunităţii locale 

Misiunea se referă la scopul pentru care a fost înfiinţată şi funcţionează organizaţia respectivă, 

precum şi la concepţia, filosofia managementului, referitoare la modul de realizare a activităţilor. 

b) Precizarea obiectivelor strategiei 

Obiectivele strategice se stabilesc pe orizonturi mari de timp (3-5 ani) şi se referă fie la 

ansamblul comunităţii, fie la componentele majore ale acesteia. 
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Pentru a fi de calitate, obiectivele strategice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de 

raţionalitate: 

- să fie realiste (în concordanţă cu potenţialul comunităţii respective) 

- să fie stimulatoare (să incite la autodepăşire) 

- să fie mobilizatoare (să prezinte importantă pentru stake-holderi) 

- să fie comprehensibile (reale) 

c) Stabilirea opţiunilor strategice şi modalităţile de realizare a obiectivelor 

Opţiunile strategice se stabilesc în funcţie de tipul de strategie adoptat. 

d) Dimensionarea resurselor necesare 

În strategie se stabilesc 4 categorii de resurse: 

- informaţionale 

- umane 

- financiare 

- materiale 

e) Stabilirea termenelor 

Termene = limita fixată în timp printr-o dispoziţie sau învoială ce reprezintă diferite momente 

intermediare sau finale, pentru realizarea obiectivelor şi operaţionalizarea opţiunilor strategice 

g) Articularea tuturor componentelor strategiei într-o strategie globală 

h) Realizarea strategiilor parţiale 

Strategiile parţiale pot fi delimitate fie structural (pe compartimente), fie din punct de vedere 

procesual (pe funcţiuni şi activităţi). De obicei, strategiile parţiale se delimitează procesual pe 

funcţiuni, ducând la existenţa mai multor strategii parţiale în funcţie de specificul comunităţii locale: 

- Strategia de mediu 

- Strategia de dezvoltare economică 

- Strategia de dezvoltare a infrastructurii 

- Strategia de cooperare teritorială 

- Strategia de resurse umane 

C. Implementarea şi evaluarea unei strategii de dezvoltare rurală 

1. Pregătirea implementării 

- are în vedere următoarele aspecte: 

a) Pregătirea climatului din cadrul comunităţii în vederea diminuării rezistenţei la schimbare 

din partea societăţii civile şi creşterii receptivităţii acestora faţă de elementele inovatoare propuse prin 

strategie 

b) Asigurarea resurselor informaţionale, umane, financiare şi materiale necesare punerii în 

aplicare a strategiei 

c) Realizarea unui program cadru de implementare 

2. Reproiectarea sistemului de management conform cerinţelor realizării obiectivelor 

3. Operaţionalizarea schimbărilor strategice previzionate 
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4. Controlul şi evaluarea strategiei 

Prin evaluare se compară obiectivele previzionate cu realizările obţinute, acestea fiind 

măsurate într-o etapă intermediară de control. 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare rurală, propune ca din structura strategiei să nu 

lipsească următoarele etape: 

 Identificarea actorilor locali care se pot implica în realizarea strategiei; 

 Constituirea grupului de lucru şi stabilirea calendarului; 

 Analiza documentelor realizate la nivelul localităţii (comună, oraş): monografie, plan 

urbanistic general, strategie elaborată în trecut, alte planuri şi proiecte; 

 Analiza documentelor cu caracter strategic realizate la nivelele ierarhice superioare (nivel 

judeţean, regional, naţional); 

 Culegerea informaţiilor despre comunitate; 

 Analiza de potenţial a comunităţii; 

 Analiza SWOT; 

 Identificarea obiectivului general şi a obiectivelor specifice; 

 Stabilirea direcţiilor strategice; 

 Identificarea   domeniilor   prioritare   de   intervenţie   şi   a proiectelor prioritare; 

 Stabilirea planului de acţiune 

 Validarea documentului strategic în comunitate şi la nivelul factorului politic; 

 Implementarea acţiunilor cu ajutorul resurselor proprii sau a celor atrase; 

 Redactarea documentului final. 

 

Tabelul 2.1 

 

 

Listă indicatorilor de urmărit pentru realizarea unei strategii de dezvoltare 

 
Nr. 

ctr. 
Domenii de 

acţiune 

Elemente componente 

1. 

Poziţia / 

descrierea 

arealului 

cercetat 

- Scurt istoric (anul atestării localităţii, personalităţile care s-au remarcat de-a lungul timpului 

precum şi principalele evenimente care au influenţat comunitatea locală) 

- delimitarea clară a teritoriului (distanţa faţă de cel mai apropiat oraş, municipiul reşedinţă de 

judeţ,  

- unităţi administrative componente 

2. 

 

Aşezarea 

geografică şi 

cadrul 

natural 

- rangul localităţii  

- Trepte majore de relief (% câmpie, deal, munte) 

- Suprafaţa totală:  agricol , ape, păduri, drumuri, curţi, construcţii  

- Teren Agricol: teren arabil, păşune, fâneaţă, pomi fructiferi, viţă de vie)  

- climă, hidrografia, vegetaţia, fauna, resursele naturale 

3. 

Populaţia şi 

nevoile 

sociale 

 - numărul de locuitori  

- date despre populaţie în funcţie de sex, componenţă etnică, religie  

- populaţia pe grupe de vârstă  

- evoluţie în ultimii 10 ani  

- date referitoare la forţa de muncă: populaţia activă, structura ocupării, numărul de şomeri şi 

rata şomajului pe sexe şi grupe de vârstă  

- emigrări, imigrări  

- meserii tradiţionale 
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4. 
Infrastructura 

de transport 

- km de drumuri europene, naţionale, judeţene şi comunale  

- km de cale ferată - marfă şi persoane  

- accesul în localitate şi împrejurimi (număr gări şi curse autobuz) 

5. 

Aspecte 

tehnico-

edilitare 

- alimentare cu apă: cantitatea, calitatea şi numărul de locuitori deserviţi - alimentare cu 

energie electrică (inclusiv reţea de iluminat stradal)  

- alimentare cu gaz: lungimea reţelei, numărul de locuitori deserviţi, case racordate  

-  alimentare cu energie termică  

-  încălzire cu lemne  

-  reţea de telefonie: număr de abonaţi  

-  acces Internet: număr de utilizatori 

6. Economia 

-  agenţii economici pe domenii de activitate (industrie, agricultură, servicii, comerţ)  

-  populaţia ocupată pe domenii de activitate (industrie, agricultură, servicii, comerţ)  

-  cifra de afaceri  

-  Agricultura: ramuri agricole preponderente, structura producţiei vegetale, efective de 

animale (bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări); fragmentarea terenului (parcele 

mai mici de 1 ha, între 1 şi 7 ha, peste 7 ha), exploataţii agricole (gospodării individuale, 

familiale, societăţi agricole), centre de asistenţă sanitar-veterinară (medici veterinari, puncte 

de însămânţări artificiale)  

-  Industrie: numărul şi structura firmelor (micro, mici, mijlocii şi mari), baza materială şi 

nivelul tehnologic  

-  Servicii: numărul şi structura firmelor (micro, mici, mijlocii şi mari), baza materială şi 

nivelul tehnologic  

- Comerţ: numărul şi structura firmelor (micro, mici, mijlocii şi mari)  

- Târguri şi pieţe existente  

- Zone de agrement (râuri, lacuri, bălţi, terenuri şi săli de sport)  

- Tipuri de activităţi care ar putea fi dezvoltate (în funcţie de potenţialului localităţii) 

7. 
Mediul 

înconjurător 

- calitatea aerului, solului, apei potabile  

- grad de poluare  

- deşeuri 

 

8. 

Aspecte care 

asigură 

mediul 

adecvat 

pentru 

dezvoltare 

durabilă 

- cooperare intra-judeţeană, intra-regională, naţională şi internaţională (oraşe înfrăţite, 

colaborări şi schimb de experienţă, parteneriate locale)  

- administraţia locală (autonomie locală, decizii majore, timpul de rezolvare a problemelor, 

programe finanţate prin UE, pregătire profesională a funcţionarilor)  

- politica de taxe -  investiţii locale (române şi străine) situaţia pe piaţa imobiliară (preţul 

caselor şi apartamentelor), preţul terenului  

- sedii de bănci  

-  unităţi de jandarmi, de poliţie şi de pompieri 

9. Sănătate 

- număr dispensare, policlinici, spitale  

-  număr cadre medicale: studii superioare şi studii medii (inclusiv medici de familie) 

-  număr farmacii  

 - număr cabinete stomatologice 

10. Învăţământ 

- număr grădiniţe  

-  număr şcoli (clasele I-IV, V-VIII)  

-  număr licee  

-  număr clase pe profile  

-  număr cadre didactice  

-  nivelul de educaţie şi formarea profesională  

11. Cultură 

- număr biblioteci  

-  număr case de cultură 

- cămine culturale şi muzee  

-  monumente istorice 

- număr ONG  

-  publicaţii şi reviste  

-  formaţii de dans (popular, modern)  

-  sărbători şi tradiţii cu specific local 

 

  Plecând de la această bază de date, urmează un alt pas important pentru elaborarea planului 

de dezvoltare şi anume analiza SWOT (acronimul provine din cuvintele englezeşti Strenghts - puncte 

forte, Weaknesses - puncte slabe, Opportunities – oportunităţi şi Threats -pericole / ameninţări). 
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Specificul analizei SWOT este că ea studiază concomitent caracteristicile interne şi influenţele 

mediului extern, ţinând cont atât de factorii pozitivi, cât şi de cei negativi.  

În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se 

elaborează strategia, punctele forte şi punctele slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele 

pozitive fiind considerate ca posibilităţi, iar cele negative ca pericole. Analiza SWOT este efectuată în 

colectiv de mai mulţi agenţi implicaţi atât în elaborarea cât şi în implementarea strategiei. 
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Capitolul 3 

 

TIPOLOGII RURALE PREZENTE ÎN DEPRESIUNEA ALMĂJULUI 

 

3.1. Aşezare geografică şi tipologii demografice 

 

Depresiunea Almăjului, denumită de locuitorii acesteia şi Valea Almăjului sau Țara 

Almăjului, respectiv Țara Nerei, este una dintre cele 18 regiuni de tip ”țară” din România. Este situată 

în sud-estul României în partea de sud a Banatului montan românesc și cuprinde teritoriul a șapte 

comune (Bănia, Bozovici, Dalboșeţ, Eftimie Murgu, Lăpușnicu Mare, Prigor, Șopotu Nou). 

Limitele naturale ale Depresiunii Almăjului sunt următoarele:  

- limita nordică urcă până pe cele mai înalte culmi ale Munților Semenic. Ca 

repere altitudinale se remarcă: platoul Semenic cu stațiunea turistică, vf. Piatra Nedeii (1437 

m - unde se află izvoarele Nerei), Cracul Lung (1244 m), Poiana Rusului (1029 m), Dealul 

Trei Movile (926 m), Tâlva Nergănița Mare (1363 m), Tâlva Nergănița Mică (1261 m), 

Poiana Brezovii (1127 m), Tâlva Cireșul Haiducilor (977 m) etc.  

- limita nord-estică și estică se închide în apropierea localității Borlovenii Noi, 

spre est, Depresiunea Almăjului îngustându-se pentru a face racordul cu Depresiunea 

Mehadica prin înșeuarea de la Pîrvova  de circa 465 m altitudine, unde Dealul Cocoșu-

Ţărova face legătura între cele două unități fizico-geografice. Acesta este considerat și 

punctul extrem estic al Țării Almăjului, sculptat tot în cristalinul getic al Munților Semenic. 

- limita sudică și sud-estică este reprezentată de Munții Almăjului, unde, printre altitudinile din 

zona limitrofă pot fi considerate: vf. Prigoru (672 m), vf. Cârșa Mică (1147 m), vf. Cherbelezu 

(1102 m), Culmea Pucioasa (501 m) etc. 

- limita sud-vestică aparține pe o porțiune foarte restrânsă Munților Locvei, iar din punct de 

vedere administrativ se află pe teritoriul comunei Șopotu Nou. Ca altitudini marcante ale 

unității de relief se remarcă vf. Tâlva Pietroasă (725 m), Culmea Strâmba (cu altitudinea de 

577 m).  

- limita vestică este reprezentată de Muntii Aninei în cea mai mare parte, doar pe un sector 

foarte restrâns din nord-vest, de Munții Semenic. Ca repere altitudinale trebuie avute in 

vedere: vf. Brăcia (1075 m) și Grohanul Mare (1044 m).  

Accesul în Ţara Almăjului se poate realiza prin 3 căi: 1) de la Oraviţa sau de la Anina, pe 

drumul naţional 57B, pe Cheile Minişului, 2) de la Băile Herculane pe acelaşi drum naţional, pe 

Cheile Prigorului, 3) de la Cărbunari, dinspre Moldova Nouă, prin Stăncilova (Şopotu Nou) pe drumul 

judeţean 571, fiecare dintre cele 3 căi de acces fiind de un pitoresc aparte.  
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Figura 3.1 Limitele Depresiunii Almăjului 

Sursa: Ana-Neli Ianăș, Studiu de geografie regională, 2011 

 

Din punct de vedere dimensional cele 7 comune, însumează un număr de 31 așezări omenești 

aflate în administraţia acestor comune, poziţionate de-a lungul Țării Almăjului, de o parte şi de alta a 

râului Nera, fiecare comună fiind așezată pe câte un afluent al Nerei, între dealuri, până la poalele 

pădurilor.  

Numărul mediu de sate pe comună este de 4,43 sate. Se constată ca 42,85 % din comune 

cuprind un număr mai mic decât media pe zonă, iar 57,15 % se poziţionează peste această medie. 

Acest indicator evidenţiază gradul de concentrare a populaţiei comunelor. 
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Tabelul 3.1 

Numărul satelor din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna Număr Denumirea satelor (așezărilor) componente 
Nr. sate / nr. 

mediu sate 

Bănia 2 Bănia, Gârbovăț 0.45 

Bozovici 4 Bozovici, Prilipeț, Poneasca, Valea Miniș 0.90 

Dalboşeţ 7 Bârz, Boina, Boinița, Dalboșeț, Șopotu Vechi, Prislop, Reșița Mică 1.58 

Eftimie Murgu 1 Eftimie Murgu 0.22 

Lăpuşnicu Mare 2 Lăpușnicu Mare, Moceriș 0.45 

Prigor 5 Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi, Pătaș, Prigor, Putna 1.12 

Şopotu Nou 10 
Cârșia Roșie, Driște, Poienile Boinei, Ravensca, Răchita, Stăncilova, 

Șopotu Nou, Urcu, Valea Răchitei, Valea Roșie 
2.25 

Total 31    

Sursă: primăriile comunelor din Depresiunea Almăjului, 2013 
  

Tabelul 3.2 

Distanța între satele componente și distanța medie (Dm) (km) 

 
Nr. 

crt. 

Comune şi satele 

aparţinătoare 

Distanța față de comuna de 

reședință 

D-Dm 

1 Prigor 0 -5,6 

2 Pătaș 5,2 -0,4 

3 Borlovenii Noi 8,6 3 

4 Borlovenii Vechi 4,4 1,2 

5 Putna 6,3 0,7 

6 Eftimie Murgu 0 -5,6 

7 Bozovici 0 -5,6 

8 Prilipeț 6,9 1,3 

9 Poneasca 13,3 7,7 

10 Valea Miniș 19,2 13,6 

11 Bănia 0 -5,6 

12 Gârbovăț 3,8 -1,8 

13 Dalboșeț 0 -5,6 

14 Șopotu Vechi 4,1 -1,5 

15 Reșița Mică 1,9 -3,7 

16 Bîrz 5,1 -0,5 

17 Prislop 6,5 0,9 

18 Boina 9,8 4,2 

19 Boinița 7,7 2,1 

20 Lăpușnicu Mare 0 -5,6 

21 Moceriș 4,6 -1 

22 Șopotu Nou 0 -5,6 

23 Dristie 3,7 -1,9 

24 Urcu 2,6 -3 

25 Poienile Boinei 8,3 2,7 

26 Răchita 6,3 0,7 

27 Ravensca 20,7 15,1 

28 Valea Răchitei 11,4 5,8 

29 Valea Roșie 3,5 -2,1 

30 Cîrșia Roșie 2 -3,6 

31 Stăncilova 7,3 1,7 

Sursa: calculații proprii pe baza informațiilor obținute din fişele de comună 

Media distanțelor dintre cele 31 sate aparținătoare față de satul reședință de comună este de 

5,6 km, cu diferențe semnificative de la o comună la alta. Majoritatea satelor se află sub media 

distanțelor (17 sate), acestea fiind și satele preponderent locuite; distanța cea mai mare față de comuna 

de reședință o deține satul Ravensca. Media este depășită de așezările izolate cu o populație foarte 

redusă. 
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O serie de așezări precum Cîrșia Roșie, Poienile Boinei, Driște, Prislop sunt greu accesibile 

datorită infrastructurii precare, deşi acestea prezintă un potenţial turistic încă neexploatat.  

    

3.1.1. Sistemul demografic  în Depresiunea Almăjului 

 

 „Aşa cum dezvoltarea eficientă depinde de buna cunoaştere a resurselor naturale şi a 

celorlalte resurse, tot aşa, planificarea dezvoltării depinde de buna cunoaştere a structurii, creşterii şi 

mişcării populaţiei.” (21 mai 1975) Rafael Salas - Director Executiv, Fondul ONU pentru Populaţie 

Aşezările din Depresiunea Almăjului sunt menţionate în documente scrise doar din 

feudalismul dezvoltat (sfârşitul secolului XIV – ultimele decenii ale secolului XVIII). În anul 1430, în 

documentul de la regele Sigismund al Ungariei, se arată că în districtul Almăj erau un număr de 

cnezate sau aşezări stabile cu 504 ţărani liberi, 32 grăniceri şi 26 curieri. Din anul 1718 Almăjul întră 

sub stăpânire austriacă, în acest an se efectuează primul recensământ al gospodăriilor din Almăj, în 

scopul fixării dărilor şi a robotei. În acest an satele din Almăj numărau 572 de case. În anul 1749, în 

scopul extinderii organizaţiei milităreşti, are loc un nou recensământ în Almăj din care a rezultat un 

număr de 836 de case.  

La sfârşitul secolului al XVIII-lea s-a întocmit primul recensământ al populaţiei atestat 

documentar. 

Dinamica evoluţiei populației din Țara Almăjului este prezentată în Tabelul 3.3.  

Populaţia din Almăj înregistrează cel mai ridicat nivel al numărului populaţiei în anul 1910, 

menţinându-se cu mici oscilaţii în jurul valorii de 27.000 de persoane până în anul 1930.  

După cel de-al doilea război mondial populaţia din Depresiunea Almăjului este intr-o continuă 

descreştere, ajungând într-o perioadă de 50 ani (1940-1990) la 17.166 locuitori, cauzele care au dus la 

scăderea numărului natalităţii au fost: absenţa regulilor elementare de igienă socială, absenţa unei 

medicini a maternităţii, căsătorii între indivizi prea tineri, avorturile practicate intens şi în condiţii 

precare, numeroase boli. 

Din anul 1990 până în anul 2013 populaţia din aşezările almăjene scade cu 3.269 persoane 

ceea ce reprezintă o diminuare cu 19,04%, în medie o scădere a numărului populaţiei cu 142 persoane 

pe an.   
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Tabelul 3.3 

Evoluţia populaţiei din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna 1791 1880 1900 1910 1920 1930 1940 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Bănia 1796 3960 4275 4529 4028 3514 3409 2173 2020 1976 2106 1983 1973 1954 1927 

Bozovici 2020 5194 5718 5989 5147 7893 5042 3722 3494 3349 3330 3291 3244 3226 3182 

Dalboşeţ 1565 3435 3822 3899 3646 3540 3412 1993 2098 1956 1836 1725 1671 1660 1651 

Eftimie Murgu 1310 2651 2827 2570 2489 2359 2333 1966 1967 1931 1777 1699 1674 1680 1651 

   Lăpuşnicu Mare 1248 3055 3304 3576 3449 3337 3299 2067 2215 2180 1904 1777 1779 1776 1709 

Prigor 2505 4821 5144 5232 4714 4594 4449 3364 3231 3065 2834 2619 2581 2552 2513 

Şopotu Nou 0 1297 1543 1636 1722 1854 1923 1881 1616 1485 1439 1310 1296 1298 1264 

Total 10444 24413 26633 27431 25195 27091 23867 17166 16641 15942 15226 14404 14218 14146 13897 

Sursa: INS, recensăminte publicate 

 
 

Figura 3.2. Evoluția populației din Depresiunea Almăjului pe comune în perioada 1791-2013 
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Tabelul 3.4 

Evoluţia densităţii fizice (locuitori/km²) 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Bănia 10.46 9.73 9.51 10.23 9.63 9.58 9.49 9.36 

Bozovici 18.95 17.79 17.05 17.01 16.81 16.57 16.48 16.25 

Dalboşeţ 23.03 24.24 22.60 21.28 20.00 19.37 19.24 19.14 

Eftimie Murgu 19.85 19.86 19.50 18.00 17.21 16.96 17.02 16.73 

Lăpuşnicu Mare 16.69 17.89 17.61 15.40 14.37 14.39 14.36 13.82 

Prigor 11.15 10.71 10.16 9.40 8.69 8.56 8.47 8.34 

Şopotu Nou 22.56 19.38 17.81 17.26 15.71 15.55 15.57 15.16 

Total 17.53 17.09 16.32 15.51 14.63 14.43 14.38 14.11 

Sursa: calculații proprii după datele INS 

Valorile densităţii fizice înregistrează fluctuaţii determinate de fluxurile migratorii, de 

condiţiile economice specifice fiecărei comunităţi rurale în parte. Densitatea populaţiei permite 

recunoaşterea unor diferenţieri regionale, astfel se evidenţiază potenţialul de susţinere de care 

populaţia sistemului poate dispune. În anul 2013 densitatea fizică medie în Ţara Almăjului a fost de 

14,11 locuitori/km². Limita maximă s-a înregistrat în Comuna Dalboşeţ datorită suprafeţei reduse pe 

care este concentrată aceasta. Comunele Bănia (9,36 loc./km²) şi Prigor (8,34 loc./km²) au densităţi 

mai reduse datorită suprafeţelor extinse pe care le deţin în raport cu numărul populaţiei. 

 

Tabelul 3.5 

Evoluţia indicelui de arealitate - ha teren agricol/locuitor 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 3.24 3.75 3.84 3.57 3.79 3.78 3.91 

Bozovici 2.07 2.12 2.21 2.20 2.22 2.24 2.25 

Dalboşeţ 2.17 2.51 2.69 2.85 2.98 3.14 3.16 

Eftimie Murgu 2.31 1.79 1.83 1.97 2.06 2.07 2.06 

Lăpuşnicu Mare 2.66 2.56 2.60 2.97 3.18 3.18 3.18 

Prigor 2.17 2.39 2.52 2.71 2.93 2.98 3.01 

Şopotu Nou 1.99 2.31 2.51 2.59 2.85 2.88 2.87 

Total 2.37 2.49 2.60 2.69 2.86 2.89 2.92 

Sursa: calculații proprii după datele INS 

 Indicele de arealitate (care indică încărcătura agricolă fizică pe locuitor) reprezintă raportul 

dintre resursele de teren agricol existente şi numărul populaţiei. Valoarea medie a indicelui de 

arealitate în anul 2012 în cadrul acestei regiuni este de 2,92 ha/locuitor, limita maximă s-a înregistrat 

în Comuna Bănia (3,91), iar limita minimă în Comuna Eftimie Murgu (2,06). 

 

3.1.1.1. Evoluţia structurală a potenţialului demografic 

 

Structura populaţiei în funcţie de sex se menţine în limite care permit derularea normală a 

proceselor specifice din punct de vedere social și economic. În ultimii ani se constată o uşoară tendinţă 

de creştere a populaţiei feminine. 
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Tabelul 3.6 
Evoluţia ponderii populaţiei feminine în total populaţie 

 

Comuna 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Bănia  51.59 51.09 51.06 51.66 50.58 50.58 50.61 51.32 

Bozovici 51.05 51.14 51.45 51.68 51.63 51.42 51.08 51.79 

Dalboşeţ 52.73 51.91 51.53 52.07 51.77 52.12 51.99 52.27 

Eftimie Murgu 49.75 50.84 50.91 51.66 51.15 50.66 50.30 51.18 

Lăpuşnicu Mare 54.18 53.27 53.07 52.36 51.83 51.26 51.69 53.72 

Prigor 50.27 50.26 50.21 50.35 50.52 50.45 50.55 51.33 

Şopotu Nou 48.38 51.36 51.31 50.59 51.37 51.00 51.39 52.77 

Total 51.14 51.41 51.36 51.48 51.26 51.07 51.09 52.05 

Sursa: calculații proprii după datele INS 

 

Ponderea cea mai ridicată o deţine populaţia feminină. Una dintre cauzele deficitului de 

masculinitate ar fi fluxul migraţiei, deoarece constituie forţa de muncă cea mai căutată, atât la nivel 

naţional cât şi internaţional. Deficitul de masculinitate se păstrează în limitele normalităţii 

demografice. 

Tabelul 3.7 

Evoluţia deficitului de masculinitate în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Bănia  -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 

Bozovici -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 

Dalboşeţ -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

Eftimie Murgu 0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 

Lăpuşnicu Mare -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 

Prigor -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

Şopotu Nou 0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 

Total -0.02 -0.03 -0.03 -0.21 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 

Sursa: calculații proprii după datele INS 

 

Distribuţia spaţială a modificărilor lente, cu valori relative semnificative, a structurii pe sexe, 

este determinată de fluxurile migratorii, de capitalul economic al comunităţilor rurale şi de 

specificitatea universului de valori şi aşteptări al populaţiei masculine. Acest tip de distribuţie ar trebui 

să fie unul dintre factorii importanţi ai concretizării strategiilor de dezvoltare comunitară. 

Fenomenul caracteristic pentru populaţia din Depresiunea Almăjului este îmbătrânirea. Se 

observă o creştere medie a indicelui de îmbătrânire cu 60% pe parcursul a 23 de ani. În anul 1990 

indicele de îmbătrânire avea valoarea de 87,21%, în anul 2000 creşte până la valoarea de 111,78% iar 

in anul 2013 atinge pragul de 146,66%.  Cele mai ridicate valori ale indicelui de îmbătrânire le 

întâlnim în anul 2013 în comunele Dalboşeț (182,61%) şi Lăpuşnicu Mare (170,91%) iar valoarea cea 

mai scăzută se găseşte în comuna Şopotu Nou (118,35%).   
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Tabelul 3.8 

Evoluţia indicelui de îmbătrânire % 

 

Comuna/Anul 1990 2000 2010 2013 

Bănia 87,48 99,21 114,80 121.76 

Bozovici 111,91 125,53 120,39 124.89 

Dalboşeţ 109,57 145,89 192,59 182.61 

Eftimie Murgu 69,00 106,07 112,02 151.11 

Lăpuşnicu Mare 105,48 125,53 143,60 170.91 

Prigor 74,86 106,62 123,88 156.96 

Şopotu Nou 52,14 73,63 85,71 118.35 

Total 87,21 111,78 127,57 146.66 

Sursa: INS; *(+60 ani/sub 20 ani  × 100) 
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Figura 3.3. Evoluţia indicelui de îmbătrânire pe comune 
 

 
Figura 3.4. Evoluţia indicelui de îmbătrânire pe total populaţie din Ţara Almăjului 

 

În timp ce numărul populaţiei din Valea Almăjului în perioada 1990-2013, scade cu 19,04%, 

indicele de îmbătrânire al acesteia creşte cu aproximativ 60 de procente. Caracteristica acestui proces 

constă în faptul că procesul de îmbătrânire a evoluat lent în comunităţile rurale în care populaţia era 

profund îmbătrânită (Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare), dar a înregistrat un ritm accelerat în comunităţile 

rurale în care procesul nu atinsese niveluri alarmante din punct de vedere demografic şi social. 
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Tabelul 3.9 

Evoluţia indicelui de îmbătrânire în funcţie de gen 

 

Comuna/Anul 
Masculin Feminin 

1990 2000 2010 2013 1990 2000 2010 2013 

Bănia 67.61 83.73 89.36 93.95 107.42 114.62 143.13 152.58 

Bozovici 93.85 89.74 95.69 104.98 131.85 169.84 146.91 144.01 

Dalboşeţ 86.79 125.87 164.63 154.79 136.28 164.79 220.00 209.15 

Eftimie Murgu 59.79 89.95 88.56 119.77 78.34 121.13 136.84 188.81 

Lăpuşnicu Mare 81.37 110.53 124.04 143.83 131.05 139.43 162.62 197.02 

Prigor 63.09 92.70 102.13 120.93 87.53 120.62 148.14 198.65 

Şopotu Nou 43.00 68.09 80.24 116.26 62.32 78.50 90.53 120.14 

Total 70.78 94.37 106.38 122.07 104.97 129.85 149.74 172.91 

Sursa: calculații proprii după datele INS 

Procesul de îmbătrânire a avut o evoluţie accelerată în mod deosebit pentru populaţia feminină 

a spaţiului rural, respectându-se şi în cadrul evoluţiei îmbătrânirii aceeaşi tendinţă: populaţia deja 

îmbătrânită înregistrează creşteri mult mai accentuate în comparaţie cu populaţia mai puţin îmbătrânită 

iar populaţia feminină, deja caracterizată de o îmbătrânire accentuată, a continuat să îmbătrânească 

într-un ritm mult mai alert comparativ cu populaţia masculină. 

 

 
Figura 3.5. Evoluţia indicelui de îmbătrânire al populaţiei din Depresiunea Almăjului 

 

  

Dezechilibrul structural în funcţie de gen implică presiunea populaţiei vârstnice asupra celei tinere, 

consecinţele mutându-se în plan social; dezechilibrarea structurală în funcţie de vârstă are consecinţe 

majore în alegerea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale. 

 

3.1.1.2. Evoluţia fenomenelor demografice 

 

Rata de dependenţă demografică a fost calculată pe baza raportului dintre grupele de vârstă 

extreme (tânără şi vârstnică) pe de o parte, şi populaţia adultă, pe de altă parte. Acest indicator 

exprimă presiunea pe care populaţia întreţinută (tânără şi vârstnică) o exercită asupra populaţiei active 

adulte. Valorile cele mai ridicate ale acestui indicator le întâlnim în comunele Lăpuşnicu Mare 

(109,69%) şi Dalboşeţ (104,84%) unde se înregistrează şi cel mai înalt nivel de îmbătrânire a 

populaţiei, cele mai reduse valori s-au înregistrat în comunele Şopotu Nou, Bozovici şi Bănia.    
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Tabelul 3.10 

Evoluţia raportului de dependenţă demografică* 

 

Comuna/Anul 1990 2000 2010 2013 

Bănia 95,77 103,7 93,46 88.92 

Bozovici 84,81 90,4 81,82 86.19 

Dalboşeţ 106,74 108,5 101,52 104.84 

Eftimie Murgu 92,18 78,5 95,29 91.98 

Lăpuşnicu Mare 103,24 96,2 137,25 109.69 

Prigor 87,72 91,8 114,32 96.79 

Şopotu Nou 89,24 88,7 102,47 85.61 

Total 94,24 93,97 103,73 94.86 

*sub 20 ani + 60 ani/21-59 ani  × 100 

Sursa: calculații proprii după datele INS 
 

O populaţie îmbătrânită demografic reprezintă o situaţie nefavorabilă, în orice condiţii de 

dezvoltare. Ponderea, relativ ridicată a populaţiei vârstnice, relevă un anumit efort din partea societăţii, 

nevoite să aloce o cotă însemnată din venitul naţional, mijloacelor de întreţinere şi asistenţă socială 

pentru această categorie de populaţie. Coeficientul de dependenţă este, de regulă, mai ridicat în cazul 

unei populaţii îmbătrânite demografic, comparativ cu celelalte tipuri de populaţie. Analiza piramidei 

vârstelor ne oferă date relevante despre structura populaţiei pe categorii de vârstă şi sex.  

    
Figura 3.6. Piramida vârstelor pe sexe pentru anul 1990  Figura 3.7. Piramida vârstelor pe sexe pentru anul 2013 

  

 

Comparând ponderea bărbaţilor în totalul populaţiei almăjene constatăm că din anul 1990 

până în anul 2010 s-a menţinut constantă (49%), dar se remarcă modificări semnificative şi aş putea 

spune alarmante pentru viitor în structura piramidei. Dacă în anul 1990 cohorta (categoria) 0-4 ani 

(masculin şi feminin) deţinea 5,90% din total populaţiei din Valea Almăjului, în 2013 această valoare 

scade la 3,36%. De asemenea cohorta 5-9 ani deţinea 5,56% în anul 1990 iar în anul 2013 este de 

4,41%, iar categoria 10-14 ani avea o pondere de 11,46% în anul 1990 iar în anul 2013 atinge doar 

5,13%.  

Unul dintre factorii importanţi care au condus practic la această reducere a bazei piramidei 

este scăderea numărului căsătoriilor cu peste 50% în anul 1990 înregistrându-se 111 căsătorii iar în 

anul 2012, 48 căsătorii.  
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Populaţia cu vârstă de muncă păstrează valori constante în ultimii 20 ani, în anul 1990 deţinea 

65,72% din populaţie iar în anul 2013, 65,69%. În anul 1990 populaţia cu vârsta peste 65 ani 

reprezenta 15,74% iar în anul 2013 deţine 21,43%, pondere care se reflectă în creşterea indicelui de 

îmbătrânire a populaţiei. 

Mişcarea naturală a capitalului demografic are implicaţii semnificative în dezvoltarea şi 

modernizarea structurilor economice şi sociale specifice comunităţilor rurale. Fenomenul reducerea 

natalităţii este definitoriu: în anul 1990 numărul de născuţi vii raportat la 1.000 de locuitori a fost de 

10,65 ‰  iar în anul 2010 de 6,77
 
‰.  

Tabelul 3.11 

Evoluţia principalilor indicatori ai fenomenelor demografice 

 

Comuna 
Rata natalităţii* Rata mortalităţii** Spor natural*** 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Bănia 8.28 8.10 8.07 21.17 14.17 13.11 -12.89 -6.07 -5.04 

Bozovici 9.94 5.97 4.25 14.78 15.83 22.18 -4.84 -9.85 -17.93 

Dalboşeţ 11.04 8.18 6.96 23.08 13.80 20.29 -12.04 -5.62 -13.33 

Eftimie Murgu 5.09 6.73 6.47 16.28 16.57 14.13 -11.19 -9.84 -7.65 

Lăpuşnicu Mare 14.03 7.34 5.63 19.84 16.97 18.01 -5.81 -9.63 -12.38 

Prigor 13.38 9.14 8.40 16.05 15.33 14.13 -2.68 -6.20 -5.73 

Şopotu Nou 12.76 10.77 7.63 12.23 20.20 12.21 0.53 -9.43 -4.58 

Total 10.65 8.03 6.77 17.63 16.13 16.29 -6.99 -8.09 -9.52 

* născuţi vii/populaţie × 1000; ** număr decedaţi/populaţie × 1000; ***rata natalităţii - rata mortalităţii 

Sursa:calculații proprii după datele INS 
 

Mortalitatea este un indice care se calculează prin raportarea numărului de decese la numărul 

populaţiei dintr-o zonă dintr-o anumită perioadă. Indicele mortalităţii generale a scăzut de la 17,63 ‰ 

în 1990 la 16,29‰ în anul 2010. Sporul natural are o tendinţă de creştere negativă evidentă de la -

6,99‰ în anul 1990 la -9,52‰ în anul 2010. 

 Natalitatea este elementul dinamic, activ al bilanţului natural şi are un rol esenţial pentru că 

reprezintă raportul dintre numărul de naşteri şi numărul total al populaţiei dintr-o anumită zonă 

geografică într-un anumit interval de timp. Se observă o scădere a natalităţii in toate comunele din 

Ţara Almăjului în ultimii 20 de ani. Cea mai ridicată natalitate se înregistrează în comuna Prigor, iar 

cel mai scăzut prag al natalităţii se înregistrează în comuna Bozovici.  

Tabelul 3.12 

Evoluţia nupţialităţii şi a divorţialităţii (%) 

 

Comuna 
Rata nupţialităţii* Rata divorţialităţii** 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Bănia 5.98 4.55 1.51 0.00 1.52 0.00 

Bozovici 7.25 4.48 3.95 1.34 1.49 0.30 

Dalboşeţ 6.52 6.65 2.90 1.00 0.00 0.00 

Eftimie Murgu 6.10 2.07 2.94 0.51 0.52 0.00 

Lăpuşnicu Mare 7.74 2.75 2.81 0.97 0.46 0.00 

Prigor 6.24 6.20 4.96 0.59 1.63 0.00 

Şopotu Nou 4.78 6.73 6.11 0.00 0.00 0.00 

Total 6.38 4.78 3.60 0.63 0.80 0.04 

*număr căsătorii/populaţie × 1000; **număr divorţuri/populaţie × 1000 

Sursa: calculații proprii după datele INS 
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Tabelul 3.13 

Evoluţia căsătoriilor 

 

Comuna 
Căsătorii 

1990 2000 2010 2012 

Bănia  13 9 3 6 

Bozovici 27 15 13 13 

Dalboşeţ 13 13 5 8 

Eftimie Murgu 12 4 5 8 

Lăpuşnicu Mare 16 6 5 6 

Prigor 21 19 13 4 

Şopotu Nou 9 10 8 3 

Total 111 76 52 48 

Sursa: fișa localităților  

 

 
Figura 3.8. Evoluţia căsătoriilor în Depresiunea Almăjului 

 

Diminuarea formalizării relaţiilor maritale prin reducerea numărului de căsătorii sun 

simptomele, deconsolidării comunităţilor rurale din acest areal, al descreşterii stabilităţii rurale.  

Divorţurile înregistrate în Depresiunea Almăjului în anul 1990 au fost în număr de 12, în anul 

2000 s-au înregistrat 15 divorţuri iar în anul 2010 remarcăm un singur divorţ, la Bozovici. 

Tabelul 3.14 

Evoluţia migraţiei nete* ( distribuţie spaţială) 

 

Comuna/Anul 1990 2000 2010 

Bănia -34 19 7 

Dalboşeţ 25 -16 -18 

Eftimie Murgu -30 2 -9 

Lăpuşnicu Mare -52 16 15 

Prigor -48 -22 -34 

Şopotu Nou -44 -11 -1 

Total -276 -29 -11 

*stabiliri cu domiciliul-plecări cu domiciliul 

Sursa: calculații proprii după datele INS 

Rata migraţiei nete înregistrează valori negative, mai accentuate în anul 1990 pe fondul 

migraţiei externe, anul 2000 rata migraţiei nete era de -29 iar în anul 2010 de -11. Comunele care au 

înregistrat creşteri în ultimii 20 ani sunt Bănia şi Lăpuşnicu Mare, iar cele care au înregistrat scăderi 

mai accentuate sunt comunele Dalboşeţ şi Prigor. Evoluţiile nu sunt spectaculoase, au un ritm normal 

în majoritatea comunităţilor rurale.  
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3.2.  Tipologii sociale în Depresiunea Almăjului 

 

 

Imaginea teritorială este marcată de specificitatea structurilor rurale generatoare de moduri 

proprii de utilizare a spațiului, a capitalului natural și social. Perspectiva teritorială este definită și de 

tipul de relații care funcționează, de natura relației între comunitățile rurale sau între acestea și cele 

urbane. Derapajele economice urbane, scăderea puterii de absorbție economică și socială a acestora au 

modificat relațiile tradiționale urban-rurale, relațiile de dominare economică, de polarizare au fost 

parțial transformate sau chiar înlocuite cu un alt tip de raporturi, adecvate noilor cerințe și, mai ales, 

noilor posibilități de exprimare economică urbană.  

În cadrul cercetărilor empirice s-a constatat faptul că sistemul rural dinamic adaptiv se 

fundamentează pe dezvoltarea endogenă pentru că funcționează pe baza echilibrului resurselor locale, 

al modului în care acestea se combină și al gradului în care sunt exploatate, dar nu întotdeauna în mod 

durabil. Identitatea locală, generată și dezvoltată pe baza combinărilor dintre resursele locale și 

reperele empirice formate din activitățile economice specifice, sunt determinative în procesul de 

formare și evoluție al sistemului comunitar. Sistemul rural format din mai multe comunități integrate 

economic este cu atât mai funcțional cu cât există mai multe firme care interacționează și cu cât 

acestea oferă un grad mai mare al accesibilității ocupaționale. Cu cât sunt mai funcționale aceste firme 

și cu cât sunt mai multe instituțiile/organizațiile care solicită schimburi intracomunitare cu atât este 

mai funcționabil sistemul rural dinamic adaptiv.  

Ipoteza empirică, rezultată din studii pragmatice este următoarea: inițiativele locale, 

economice, sociale s-au dovedit a fi vectori ai procesului de revitalizare locală în măsura în care există 

un proces de emergență între ele și resursele endogene.  

Implicarea capitalului uman local și potențarea rolului pe care-l are deja în revitalizarea 

comunităților constituie unul din factorii cheie al dezvoltării locale. Capacitatea capitalului uman de a 

induce elemente novatoare prin noi activități este relevată de propria istorie și de mediul socio-

economic specific comunităților din care fac parte, de realitatea imediată a spațiilor rurale.  

Evoluția capitalului uman în Depresiunea Almăjului a fost determinată de: 

- factori socio-economici – noul model al relațiilor intercomunitare impus de schimbarea 

statutului centrelor polarizatoare urbane; 

- factorii socio-demografici – resursele umane rurale, ca resursă endogenă, în noul context 

socio-economic zonal și al transformărilor demografice specifice comunităților din Țara 

Almăjului au suportat un proces de contractare demografică;  

- calitatea vieții rurale din comunitățile rurale ale Țării Almăjului. 
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3.2.1 Dimensiunea demografică a capitalului uman 

 

Procesul caracteristic care a afectat capitalul uman a fost restrângerea bazinului demografic al 

resurselor umane: populația în vârstă de muncă, în perioada 1990-2013 s-a diminuat cu 2.052 

persoane, revenind o scădere de aproximativ 89 persoane pe an. 

Tabelul 3.15 
Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) 

 

Comuna/Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Bănia 1419 1282 1276 1337 1284 1282 

Bozovici 2384 2287 2178 2195 2218 2178 

Dalboşeţ 1237 1327 1211 1127 1074 1019 

Eftimie Murgu 1320 1360 1317 1212 1155 1116 

Lăpuşnicu Mare 1353 1427 1368 1162 1128 1058 

Prigor 2247 2162 2018 1855 1693 1639 

Şopotu Nou 1221 1070 983 986 888 837 

Total 11181 10915 10351 9874 9440 9129 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 

 

 
Figura 3.9 Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă pe localităţi (15-64 ani) 

 

Procesul este diferențiat spațial fiind determinat de condițiile specifice fiecărei comunități 

rurale în parte. Există următoarele categorii rurale în arealul studiat: 

- comunități rurale în care procesul diminuării sursei principale de forță de muncă este 

accentuat: Prigor, Șopotu Nou; 

- comunități rurale în care procesul diminuării sursei principale de forță de muncă este 

moderat: Dalboșeț, Eftimie Murgu, Lăpușnicu Mare; 

- comunități rurale în care nu s-a înregistrat un proces de contractare a categoriei 

„populaţiei în vârstă de muncă”: Bănia, Bozovici. 
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Figura 3.10 Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă în Depresiunea Almăjului (15-64 ani) 

 

Structura socio-ocupaţională a comunităţilor rurale din Depresiunea Almăjului este 

dependentă de procesele exogene şi de procesele demografice specifice acestui spaţiu. Răspunsurile 

concrete ale spaţiului rural s-au concretizat, în primul rând, prin amplitudinea fluctuantă a şomajului. 

În perioada 2010-2012 numărul de şomeri a înregistrat o scădere semnificativă, de la 826 persoane la 

448 persoane.  

Tabelul 3.16 

Evoluţia şomajului în Depresiunea Almăjului 

 

 

Comuna / Anul 

2010 2011 2012 

Total masculin feminin Total masculin feminin Total masculin feminin 

Bănia 76 41 35 51 27 24 64 44 20 

Bozovici 331 196 135 181 97 84 141 82 59 

Dalboşeţ 70 40 30 59 33 26 57 36 21 

Eftimie Murgu 52 34 18 40 31 9 29 18 11 

Lăpuşnicu Mare 123 81 42 85 51 34 74 42 32 

Prigor 93 62 31 55 33 22 49 40 9 

Şopotu Nou 81 55 26 27 18 9 34 23 12 

Total 826 509 317 498 290 208 448 285 164 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 

Din punct de vedere structural se constată prezenţa riscului de a deveni şomer cu precădere 

pentru populaţia masculină, ponderea în total şomeri a bărbaţilor fiind de 63,6% în anul 2012. 

Numărul şomerilor s-a micşorat diferit în profil teritorial. 

- categoria comunităţilor rurale în care fenomenul şomajului s-a diminuat semnificativ: 

Bozovici, Eftimie Murgu, Lăpuşnicu Mare, Prigor, Şopotu Nou; 

- categoria comunelor în care fenomenul şomajului s-a diminuat moderat: Bănia, Dalboşeţ. 
 

 
Figura 3.11 Evoluţia Şomajului în Depresiunea Almăjului (2010-2012) 
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Structurile ocupaţionale sunt generate de activităţile agricole, exploatarea şi prelucrarea 

lemnului, construcţii, comerţ, transport, administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială.  

Tabelul 3.17 

Ponderea salariaţilor în agricultură 

 

Comuna/Anul 1995 2000 2005 2010 2012 

Bănia  17.19 3.08 0.00 7.58 17.83 

Bozovici 5.41 2.91 1.36 10.26 7.51 

Dalboşeţ 9.93 16.79 7.07 16.90 19.67 

Eftimie Murgu 14.29 5.77 6.06 27.78 28.30 

Lăpuşnicu Mare 22.00 2.17 0.00 21.19 21.37 

Prigor 1.16 0.91 2.63 39.47 44.44 

Şopotu Nou 3.64 3.70 0.00 21.36 15.45 

Total Depresiunea Almăjului 6.07 3.90 2.09 18.22 18.12 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 

Evoluţia capitalului uman este influenţată şi de calitatea obiectivă a condiţiilor de viaţă. 

Spaţiul rural al Depresiunii Almăjului poate fi caracterizat pe de o parte, de elemente de precaritate iar 

pe de altă parte, de un trend al modernizării lente.  

Tabelul 3.18 

Evoluţia salariaţilor din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna/Anul 1995 2000 2005 2010 2012 

Bănia  64 130 62 132 129 

Bozovici 1053 860 588 468 466 

Dalboşeţ 141 131 99 71 61 

Eftimie Murgu 56 52 66 54 53 

Lăpuşnicu Mare 50 92 66 118 117 

Prigor 344 219 152 190 162 

Şopotu Nou 55 54 70 103 110 

Total 1763 1538 1103 1136 1098 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 

    
Figura 3.12 Evoluţia salariaţilor din Depresiunea Almăjului 

 

În ultimii 20 de ani se înregistrează o reducere dramatică a locurilor de muncă din 

Depresiunea Almăjului, aceasta în special pe fondul închiderii unor fabrici din comuna Bozovici şi în 

comuna Prigor. Dezvoltarea de noi afaceri în domenii non agricole ar putea constitui o alternativă a 

dezvoltării acestui spaţiu rural. 
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Tabelul 3.19 

Evoluţia suprafeţei locuibile (distribuţie spaţială) 

 

Comuna / Anul 
Suprafaţa locuibilă/persoană mp/loc 

1990 1995 2000 2005 2010 

Bănia  13.02 14.97 15.35 15.16 16.15 

Bozovici 13.83 16.90 17.65 18.22 18.60 

Dalboşeţ 14.10 13.84 14.85 17.30 18.67 

Eftimie Murgu 11.26 12.03 12.26 15.38 16.17 

Lăpuşnicu Mare 14.22 13.48 13.70 17.04 18.25 

Prigor 9.819 12.56 13.30 14.22 15.50 

Şopotu Nou 7.492 8.933 9.766 11.78 12.94 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 

Suprafaţa locuibilă este în creştere, însă nu pe fondul unei evoluţii demografice pozitive, 

scăderea numărului populaţiei este rezultatul acestui creşteri.  

Tabelul 3.20 

Evoluţia reţelei de distribuire apă potabilă 

 

Comuna / Anul 
Reţea distribuire apă potabilă - km 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Bănia      7,0 7,0 9,1 9,1 

Bozovici 6,2 5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Dalboşeţ           15,0 

Eftimie Murgu 3,4 3,2 6,5 6,5 11,5 11,5 

Lăpuşnicu Mare           25,5 

Prigor       14,4 23,6 23,6 

Şopotu Nou           15,0 

Sursa: fişele localităţilor şi primării 

În anul 2010 doar 4 din cele 7 comune dispuneau de o reţea de distribuţie a apei potabile. În 

ultimii ani s-a realizat reţeaua de distribuţie a apei potabile şi în comunele Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare 

şi Şopotu Nou, astfel încât în anul 2012 există reţele de distribuire a apei potabile în toate comune din 

Depresiunea Almăjului acestea însumând în total 115,7 km.  

Tabelul 3.21 

Evoluţia reţelei de canalizare 

 

Comuna / Anul 
Reţea canalizare - km 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 

Bănia         

Bozovici 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Dalboşeţ        

Eftimie Murgu       11,0 

Lăpuşnicu Mare        

Prigor        

Şopotu Nou        

Sursa: fişele localităţilor şi primării 

 

În secolul XXI încă mai există localităţi în mediul rural din România şi în Judeţul Caraş-

Severin care nu dispun de o reţea de canalizare. Este şi cazul câtorva localităţi din Depresiunea 

Almăjului. Deşi a existat oportunitatea accesării fondurilor nerambursabile prin Măsura 322 



74 

 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, nu toate comunele au profitat de această şansă în 

exerciţiul financiar 2007-2013. 

În prezent echiparea teritoriului rural prezintă un factor limitativ pentru o dezvoltare durabilă a 

acestui areal.  

Infrastructura socială este un alt factor care limitează funcţionalitatea capitalului uman.   

 

Tabelul 3.22 

Cabinete medicale, dispensare şi cabinete stomatologice în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 
Cabinete medicale, dispensare, cabinete stomatologice 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 1 0 2 0 1 2 

Bozovici  1 1 11 11 10 10 

Dalboşeţ* 1 0 2 2 1 1 

Eftimie Murgu 1 0 1 1 1 1 

Lăpuşnicu Mare 1 0 1 1 1 1 

Prigor 1 0 1 1 1 1 

Şopotu Nou 1 0 1 1 1 1 

*În perioada 2000-2005 în comuna Dalboşeţ a funcţionat un Centru de Sănătate 

Sursa: fișele localităților  

Tabelul 3.23 

Spitale, farmacii şi laboratoare în comuna Bozovici 

 

Structura sanitară / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Spitale / Centre de sănătate 1 1 1 1 1* 1 

Paturi în spitale 107 102 80 51 0 0 

Ambulatorii de spital 0 0 1 1 0 0 

Farmacii sector public şi privat 2 1 1 2 2 2 

Sursa: fișele localităților 

În anul 2011, ca urmare a reorganizării sistemului sanitar, spitalul din Bozovici a fost închis, 

cel mai apropiat spital fiind la Reșița la o distanță de 85 km. Asociaţia Consiliilor Locale „Sănătate 

pentru Almăj“, înfiinţată în anul 2012 a fost un demers al primăriilor din Depresiunea Almăjului de a 

pune în funcţiune o bază sanitară ca urmare a reorganizării sistemului sanitar. În prezent funcţionează 

un Centru de Sănătate Multifuncţional în Bozovici ca o secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.  

 

Tabelul 3.24 

Personalul mediu sanitar în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia  2 2 3 2 0 1 2 

Bozovici 51 47 41 41 39 23 24 

Dalboşeţ 2 2 1 2 2 1 1 

Eftimie Murgu 4 2 1 2 1 1 1 

Lăpuşnicu Mare 4 4 2 1 1 1 1 

Prigor 4 2 2 1 1 1 1 

Şopotu Nou 2 2 1 1 1 1 1 

Sursa: fișele localităților 
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Tabelul 3.25 

Numărul de medici din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Bănia 1 1 2 2 0 1 2 

Bozovici  12 9 14 10 13 9 9 

Dalboşeţ 1 1 1 1 1 1 1 

Eftimie Murgu 2 1 1 1 1 1 1 

Lăpuşnicu Mare 2 2 1 1 1 1 1 

Prigor 2 1 1 1 1 1 1 

Şopotu Nou 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: fișele localităților 

Tabelul 3.26 

Număr de locuitori / medic în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia  2173 2020 988 1053 - 1973 977 

Bozovici 310 388 239 333 253 360 358 

Dalboşeţ 1993 2098 1956 1836 1725 1671 1660 

Eftimie Murgu 983 1967 1931 1777 1699 1674 1680 

Lăpuşnicu Mare 1034 1108 2180 1904 1777 1779 1776 

Prigor 1682 3231 3065 2834 2619 2581 2552 

Şopotu Nou 1881 1616 1485 1439 1310 1296 1298 

Sursa: fișele localităților 

Din perspectiva infrastructurii sociale, comunităţile rurale din Depresiunea Almăjului 

înregistrează un deficit major care reflectă un model deficitar de evoluţie a capitalului uman.  

 

3.2.2. Învăţământul în Depresiunea Almăjului 

 

 Ca tendinţă generală se remarcă o scădere anuală a numărului de copii şi elevi înscrişi la 

grădiniţele şi şcolile din Depresiunea Almăjului. Reducerea populaţiei şi a numărului de naşteri se 

reflectă imediat în cifrele de şcolarizare din grădiniţele şi şcolile din acest areal rural. 

Tabelul 3.27 

Evoluţia numărului de grădiniţe în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 2 2 2 2 2 2 

Bozovici  2 2 2 2 2 2 

Dalboşeţ 2 2 2 2 2 2 

Eftimie Murgu 1 1 1 1 1 1 

Lăpuşnicu Mare 2 2 2 2 2 2 

Prigor 4 4 4 4 4 4 

Şopotu Nou 1 1 1 1 1 1 

Sursa: fișele localităților 

Comuna Şopotul Nou este cea mai deficitară la capitolul grădiniţe şi şcoli acestea reducându-

se din anul 2005 la o singură şcoală pentru învăţământul primar şi gimnazial şi o singură grădiniţă 

având în vedere faptul că această comună deţine în componenţa sa administrativă un număr de 10 

aşezări. Acest aspect are deja ca efect abandonul şcolar îndeosebi pentru copiii şi elevii care locuiesc 



76 

 

în aşezările aflate la o distanţă considerabilă faţă de comuna de reşedinţă. Ulterior acest fenomen se va 

traduce într-o amplificare a ponderii persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă. 

 

Tabelul 3.28 

Evoluţia numărului de şcoli din învăţământul primar şi gimnazial în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 2 2 1 2 2 2 

Bozovici  3 2 1 1 1 1 

Dalboşeţ 3 2 2 2 2 2 

Eftimie Murgu 1 1 1 1 1 1 

Lăpuşnicu Mare 2 2 1 1 1 1 

Prigor 5 4 2 2 2 2 

Şopotu Nou 5 6 1 1 1 1 

Sursa: fișele localităților 

Tabelul 3.29 

Liceele din Depresiunea Almăjului 

 

Liceul  Specializare Nr. locuri Filiera Profil 

Liceul teoretic „Eftimie 

Murgu” Bozovici 

 

Protecţia mediului 28 Tehnologică 
Resurse naturale si 

protecţia mediului 

Silvicultură 28 Tehnologică 
Resurse naturale si 

protecţia mediului 

Matematică-informatică 28 Teoretică Real 

Filologie 28 Teoretică  Uman 

Liceul Tehnologic "Iosif 

Coriolan Buracu" 

Prigor 

Fabricarea produselor din 

lemn 

28 

 

 

Tehnologică 

 

 

Tehnic 

Sursa:  http://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-teoretic-eftimie-murgu-bozovici; 

http://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-tehnologic-iosif-coriolan-buracu-prigor 

 

 Cele 2 licee din Depresiunea Almăjului,  Liceul teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici cu filieră 

teoretică şi tehnologică şi Liceul Tehnologic "Iosif Coriolan Buracu" Prigor cu filieră tehnologică 

oferă elevilor care doresc să urmeze liceul în această zonă un număr de 140 locuri împărţite pe 

specializări aşa cum rezultă din Tabelul 3.29. 

Tabelul 3.30 

Evoluţia numărului de săli de clasă, cabinete şi laboratoare şcolare în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 11 13 11 32 32 14 

Bozovici  29 32 30 34 34 14 

Dalboşeţ 11 13 11 16 10 10 

Eftimie Murgu 12 13 13 17 17 17 

Lăpuşnicu Mare 19 19 15 17 17 17 

Prigor 36 24 24 35 19 27 

Şopotu Nou 14 18 13 13 13 13 

Sursa: fișele localităților 

 

 

 

http://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-teoretic-eftimie-murgu-bozovici
http://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-tehnologic-iosif-coriolan-buracu-prigor
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Tabelul 3.31 

Evoluţia numărului de PC-uri  în şcolile din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 2010 2011 2012 

Bănia 58 67 37 

Bozovici  45 45 25 

Dalboşeţ 43 27 6 

Eftimie Murgu 11 11 9 

Lăpuşnicu Mare 16 13 27 

Prigor 36 23 33 

Şopotu Nou 20 20 24 

Sursa: fișele localităților 

                                   

Tabelul 3.32 

Evoluţia copiilor înscrişi la grădiniţele din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 119 100 70 67 54 39 

Bozovici  122 103 108 128 117 93 

Dalboşeţ 78 58 53 40 38 35 

Eftimie Murgu 80 84 51 49 50 46 

Lăpuşnicu Mare 85 74 66 58 57 49 

Prigor 141 114 99 90 84 68 

Şopotu Nou 25 14 13 14 15 18 

Total Almăj 650 547 460 446 415 348 

Sursa: fișele localităților 

 

 
Figura 3.13 Evoluţia copiilor înscrişi la grădiniţele din Depresiunea Almăjului 

 

  

Un aspect foarte important din perspectiva dezvoltării rurale durabile a Ţării Almăjului îl 

reprezintă numărul de copii şi elevi înscrişi la grădiniţele şi şcolile din acest areal geografic. Numărul 

de copii înscrişi la grădiniţele din Depresiunea Almăjului a scăzut cu 46,46% în anul 2012 faţă de anul 

1995, deci într-un interval de aproape 20 ani numărul copiilor înscrişi la grădiniţe s-a redus aproape la 

jumătate, ceea ce nu reprezintă un semnal pozitiv, pentru cel puţin următorii 20 ani, când aceştia vor 

face parte din categoria populaţiei apte de muncă.     
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Tabelul 3.33 

Evoluţia elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial din Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 165 174 160 235 226 123 

Bozovici  320 334 311 321 311 319 

Dalboşeţ 208 214 192 141 135 133 

Eftimie Murgu 195 174 160 112 103 111 

Lăpuşnicu Mare 193 192 122 120 108 112 

Prigor 520 284 227 197 189 182 

Şopotu Nou 170 142 116 107 100 99 

Total Almăj 1771 1514 1288 1233 1172 1079 

Sursa: fișele localităților 

 
Figura 3.14 Evoluţia numărului de elevi înscrişi la şcolile primare şi gimnaziale din Depresiunea 

Almăjului 

 

Tabelul 3.34 

Evoluţia elevilor înscrişi la şcoala de arte şi meserii şi liceele din Depresiunea Almăjului 
 

Liceu / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Liceul teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici 328 257 342 411 369 347 

Elevi înscrişi la şcoala de arte şi meserii Prigor 65 58 106 76 - - 

Liceul Tehnologic "Iosif Coriolan Buracu" 

Prigor - - - 131 261 258 

Total elevi înscrişi la liceu şi şcoala de arte 65 58 106 207 261 258 

Sursa: fișele localităților 

 

 
Figura 3.15 Evoluţia numărului de elevi înscrişi la liceu şi şcoala de arte din Depresiunea Almăjului 
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Tabelul 3.35 

Personalul didactic în învăţământul primar şi gimnazial 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 12 13 12 29 28 13 

Bozovici  20 28 26 16 20 22 

Dalboşeţ 19 21 18 9 11 14 

Eftimie Murgu 12 13 12 8 10 12 

Lăpuşnicu Mare 19 21 13 16 15 16 

Prigor 42 25 26 12 15 13 

Şopotu Nou 13 14 12 13 16 15 

Sursa: fișele localităților 

Tabelul 3.36 

Numărul elevi / cadru didactic  în Depresiunea Almăjului 

 

Comuna / Anul 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 13.75 13.38 13.33 8.10 8.07 9.46 

Bozovici  16.00 11.93 11.96 20.06 15.55 14.50 

Dalboşeţ 10.95 10.19 10.67 15.67 12.27 9.50 

Eftimie Murgu 16.25 13.38 13.33 14.00 10.30 9.25 

Lăpuşnicu Mare 10.16 9.14 9.38 7.50 7.20 7.00 

Prigor 12.38 11.36 8.73 16.42 12.60 14.00 

Şopotu Nou 13.08 10.14 9.67 8.23 6.25 6.60 

Sursa: fișele localităților 

 Numărul copiilor şi al elevilor înscrişi la grădiniţele şi şcolile din Depresiunea Almăjului este 

în continuă scădere, ca efect al scăderii numărului de naşteri şi al migrării populaţiei tinere.  

Se impun măsuri şi strategii menite să determine populaţia, să rămână sau să revină în mediul 

rural unde să îşi desfăşoare activităţile economico-sociale, capitalul uman având un rol deosebit în 

elaborarea oricărei strategii.  
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Capitolul 4 

 

RESURSELE NATURALE ALE DEPRESIUNII AJMĂJULUI 

 

4.1. Fondul funciar în Depresiunea Almăjului 

 

Poziţia geografică a Almăjului, înconjurat de cele două lanţuri muntoase, al Almăjului şi al 

Aninei, a făcut ca vatra satelor bătrâne sau săliştele să fie în mijlocul poienilor înconjurate de păduri 

seculare. De asemenea şi „valea” propriu-zisă a Almăjului era acoperită de un desiş păduros, cu 

ochiuri de apă şi de mlaştinile din lunca Nerei şi a celorlalte râuri. Această structură geografică este 

redată în hărţile cadastrale de la începutul secolului al XIX-lea. Vitale necesităţile economice au 

îndemnat an de an de-a lungul vremii mâna harnică a almăjanului să intervină spre a face din mlaştini 

terenul cultivabil de astăzi. 

Depresiunea Almăjului, se întinde pe o suprafață totală de 1.095,08 km
2
.  

Din cele 7 comune este de remarcat suprafaţa comunelor Bănia, Bozovici şi Prigor care deţin 

împreună 64,26% din Ţara Almăjului, în timp ce suprafaţa celorlalte localităţi variază de la 8337 ha 

(comuna Şopotu Nou) la 12.366 ha (comuna Lăpuşnicu Mare). 

Tabelul 4.1   

Suprafaţa totală a comunelor din Depresiunea Almăjului (ha)  

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 20768 20768 20768 20592 20592 20592 20592 

Bozovici 19642 19642 19642 19579 19579 19579 19579 

Dalboşeţ 8655 8655 8655 8627 8627 8627 8627 

Eftimie Murgu 9902 9902 9902 9870 9870 9870 9870 

Lăpuşnicu Mare 12381 12381 12381 12366 12366 12366 12366 

Prigor 30163 30163 30163 30137 30137 30137 30137 

Şopotu Nou 8339 8339 8339 8337 8337 8337 8337 

Total Ţara Almăjului 109850 109850 109850 109508 109508 109508 109508 

Sursa: INS 

Ca element important al fondului funciar, suprafaţa agricolă a Depresiunii Almăjului, 

reprezintă 37,1% din totalul fondului funciar. Pe ansamblu, suprafaţa agricolă a înregistrat o creştere 

cu 1,38% (aproximativ 550 ha) în perioada 1990-2012. Comunele care au înregistrat diminuări 

semnificative ale suprafeţei agricole sunt Eftimie Murgu (23,48%), Bozovici (-5,37%), în comuna 

Şopotu Nou suprafaţa agricolă menţinându-se relativ constantă. Au înregistrat creşteri ale suprafeţei 

agricole comunele Bănia (8,72%), Dalboşeţ (20,94%), Lăpuşnicu Mare (2,78%) şi Prigor (5,05%). 

Notă: în acest capitol la calculul suprafeţelor medii ale perioadei 1990-2012 au fost luate în 

considerare valorile anuale iar în tabele sunt prezentate valorile la interval de 5 ani.  
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Tabelul 4.2  

Evoluţia suprafeţei agricole (ha) 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Media 

1990-2012 

Bănia 7032 7583 7585 7516 7516 7459 7459 7469 

Bozovici 7687 7403 7405 7314 7314 7274 7274 7353 

Dalboşeţ 4332 5265 5267 5239 5138 5239 5239 5134 

Eftimie Murgu 4532 3524 3525 3493 3493 3468 3468 3586 

Lăpuşnicu Mare 5501 5668 5670 5654 5647 5654 5654 5641 

Prigor 7314 7715 7718 7686 7680 7683 7683 7655 

Şopotu Nou 3740 3729 3729 3727 3727 3729 3729 3729 

Total Ţara Almăjului 40138 40887 40899 40629 40515 40506 40506 40506 

Sursa: INS, fişele localităţilor  

Tabelul 4.3 

Evoluţia ponderii fiecărei localităţi în total Ţara Almăjului suprafaţă agricolă (%) 
 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 17.52 18.55 18.55 18.50 18.55 18.41 18.79 

Bozovici 19.15 18.11 18.11 18.00 18.05 17.96 17.88 

Dalboşeţ 10.79 12.88 12.88 12.89 12.68 12.93 12.87 

Eftimie Murgu 11.29 8.62 8.62 8.60 8.62 8.56 8.52 

Lăpuşnicu Mare 13.71 13.86 13.86 13.92 13.94 13.96 13.89 

Prigor 18.22 18.87 18.87 18.92 18.96 18.97 18.88 

Şopotu Nou 9.32 9.12 9.12 9.17 9.20 9.21 9.16 

Total Ţara Almăjului 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

Ponderea cea mai ridicată în suprafaţa agricolă totală a Depresiunii Almăjului o deţine comuna 

Prigor (18,88%) iar cea mai scăzută o întâlnim în comuna Şopotu Nou (9,16%), această comună fiind 

şi cea mai mică ca suprafaţă. 

Suprafaţa arabilă deţine, în medie, mai puţin de 10% din totalul fondului funciar al 

Depresiunii Almăjului, însumând în comunele din acest spaţiu rural 8788 hectare cu o medie de 

1255,43 hectare pe comună. La extremele acestei medii se găsesc comune Lăpuşnicu Mare cu 699 

hectare şi comuna Prigor cu 2087 hectare.  

Tabelul 4.4 

Evoluţia suprafeţei arabile în localităţile componente ale Ţării Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Media 

1990-2012 

Bănia 1674 1720 1720 1720 1720 1478 1478 1686 

Bozovici 1185 1173 1173 1177 1177 1161 1161 1173 

Dalboşeţ 1100 1200 1200 1224 1224 1236 1236 1212 

Eftimie Murgu 1029 965 965 994 994 979 979 988 

Lăpuşnicu Mare 622 707 707 707 707 707 707 699 

Prigor 2033 2100 2100 2100 2089 2089 2089 2087 

Şopotu Nou 1033 935 935 935 935 935 935 944 

Total Ţara Almăjului 8676 8800 8800 8857 8846 8585 8765 8788 

Sursa: INS, fişele localităţilor  
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Suprafaţa arabilă, în perioada 1990-2012 a cunoscut fluctuaţii nesemnificative, pe total 

existând o creştere de 1,03%. Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în localitatea Dalboşeţ (12,36%). 

Tabelul 4.5 

Evoluţia ponderii comunelor în suprafaţă arabilă totală a Ţării Almăjului 

 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 19.29 19.55 19.55 19.42 19.44 17.22 18.92 

Bozovici 13.66 13.33 13.33 13.29 13.31 13.52 13.25 

Dalboşeţ 12.68 13.64 13.64 13.82 13.84 14.40 14.10 

Eftimie Murgu 11.86 10.97 10.97 11.22 11.24 11.40 11.17 

Lăpuşnicu Mare 7.17 8.03 8.03 7.98 7.99 8.24 8.07 

Prigor 23.43 23.86 23.86 23.71 23.62 24.33 23.83 

Şopotu Nou 11.91 10.63 10.63 10.56 10.57 10.89 10.67 

Total Ţara Almăjului 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor din fișele localităților 

 De remarcat este ponderea ridicată a suprafeţei arabile deţinută de comuna Prigor (23.83%), la 

polul opus se găseşte comuna Lăpuşnicu Mare cu cea mai mică suprafaţă arabilă din Depresiunea 

Almăjului.    

Tabelul 4.6 

Evoluţia suprafeţei ocupată cu păşuni în Ţara Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Media 

1990-2012 

Bănia 4294 4623 4624 4566 4509 4578 4578 4538 

Bozovici 5163 4373 4374 4300 4270 4299 4299 4383 

Dalboşeţ 2442 2695 2696 2674 2574 2667 2667 2628 

Eftimie Murgu 2719 1737 1737 1706 1656 1705 1705 1790 

Lăpuşnicu Mare 4040 3281 3281 3281 3218 3281 3281 3333 

Prigor 2883 3592 3593 3588 3591 3692 3692 3554 

Şopotu Nou 1981 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2051 

Total Ţara Almăjului 23522 22359 22363 22173 21876 22280 22286 22277 

Sursa: INS, fişele localităţilor  

Tabelul 4.7 

Evoluţia ponderii comunelor în suprafaţa ocupată cu păşuni a Ţării Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 18.26 20.68 20.68 20.59 20.61 20.55 20.57 

Bozovici 21.95 19.56 19.56 19.39 19.52 19.30 19.29 

Dalboşeţ 10.38 12.05 12.06 12.06 11.77 11.97 11.97 

Eftimie Murgu 11.56 7.77 7.77 7.69 7.57 7.65 7.65 

Lăpuşnicu Mare 17.18 14.67 14.67 14.80 14.71 14.73 14.72 

Prigor 12.26 16.07 16.07 16.18 16.42 16.57 16.57 

Şopotu Nou 8.42 9.20 9.20 9.28 9.41 9.24 9.23 

Total Ţara Almăjului 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

În Depresiunea Almăjului suprafaţa ocupată cu păşuni în perioada 1990-2012 înregistrează un 

uşor declin (5,25%) cu evoluţii diferite pe fiecare comună. Păşunile deţin, în medie, peste jumătate din 

suprafaţa agricolă a Ţării Almăjului. 
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Tabelul 4.8 

Evoluţia suprafeţei ocupate cu fâneţe în comunele Ţării Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Media 

1990-2012 

Bănia 861 863 863 853 1212 1328 1328 982 

Bozovici 965 1534 1534 1514 1544 1491 1491 1470 

Dalboşeţ 718 1230 1230 1201 1200 1196 1196 1161 

Eftimie Murgu 478 478 478 478 528 440 440 481 

Lăpuşnicu Mare 644 1458 1458 1444 1500 1444 1444 1389 

Prigor 2101 1726 1726 1701 1709 1613 1613 1721 

Şopotu Nou 686 696 696 694 694 696 696 694 

Total Ţara Almăjului 6453 7985 7985 7885 8387 8208 8208 7899 

Sursa: INS, fişele localităţilor  

Tabelul 4.9 

Evoluţia ponderii comunelor în suprafaţa ocupată cu fâneţe a Ţării Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 13.34 10.81 10.81 10.82 14.45 16.18 16.18 

Bozovici 14.95 19.21 19.21 19.20 18.41 18.17 18.17 

Dalboşeţ 11.13 15.40 15.40 15.23 14.31 14.57 14.57 

Eftimie Murgu 7.41 5.99 5.99 6.06 6.30 5.36 5.36 

Lăpuşnicu Mare 9.98 18.26 18.26 18.31 17.88 17.59 17.59 

Prigor 32.56 21.62 21.62 21.57 20.38 19.65 19.65 

Şopotu Nou 10.63 8.72 8.72 8.80 8.27 8.48 8.48 

Total Ţara Almăjului 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

 Suprafaţa ocupată cu fâneţe a crescut în Depresiunea Almăjului cu 27,2% în anul 2012 

comparativ cu anul 1990. Creşterea considerabilă a suprafeţelor cu fâneţe a avut loc până în anul 2000 

după acest an se constată o menţinere constantă a acestor suprafeţe, mai puţin în comuna Bănia unde 

în perioada 2009-2012 se înregistrează o  creştere cu 60,77%. Cele mai mari suprafeţe cu fâneţe sunt 

deţinute de comunele Prigor, Bozovici şi Lăpuşnicu-Mare. 

Tabelul 4.10  

Evoluţia suprafeţelor ocupate cu livezi în Ţara Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Media 

1990-2012 

Bănia 203 377 378 377 75 75 75 279 

Bozovici 374 323 324 323 323 323 323 328 

Dalboşeţ 72 140 141 140 140 140 140 134 

Eftimie Murgu 306 344 345 315 315 344 344 325 

Lăpuşnicu Mare 195 222 224 222 222 222 222 220 

Prigor 297 297 299 297 291 289 289 295 

Şopotu Nou 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total Ţara Almăjului 1487 1743 1751 1714 1406 1433 1433 1620 

Sursa: INS, fişele localităţilor  
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Tabelul 4.11 

Evoluţia ponderii comunelor în suprafaţa ocupată cu livezi în Ţara Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 13.65 21.63 21.59 22.00 5.33 5.23 5.23 

Bozovici 25.15 18.53 18.50 18.84 45.72 22.54 22.54 

Dalboşeţ 4.84 8.03 8.05 8.17 9.96 9.77 9.77 

Eftimie Murgu 20.58 19.74 19.70 18.38 44.58 24.01 24.01 

Lăpuşnicu Mare 13.11 12.74 12.79 12.95 15.79 15.49 15.49 

Prigor 19.97 17.04 17.08 17.33 41.19 20.17 20.17 

Şopotu Nou 2.69 2.29 2.28 2.33 2.84 2.79 2.79 

Total Ţara Almăjului 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

Din analiza suprafeţelor ocupate cu livezi reiese un uşor declin (3,63%)pentru perioada 1990-

2012. Cea mai pronunţată diminuare o întâlnim în comuna Bănia dar această scădere a suprafeţei 

ocupate cu păşuni în această comună se regăseşte în creşterea suprafeţei cu fâneţe în aceeaşi comună. 

 

4.1.1. Structura fondului funciar 

 

În Depresiunea Almăjului fondul funciar este constituit, în medie, din 37% suprafaţă 

agricolă (suprafaţă arabilă, păşuni, fâneţe, livezi) şi 63% suprafaţă non agricolă (suprafeţe cu păduri 

şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, suprafeţe cu ape şi bălţi, suprafaţa ocupată cu construcţii, căi de 

comunicaţii şi căi ferate, suprafaţă cu terenuri degradate şi neproductive). 

 Tabelul 4.12 

Fondul funciar al Depresiunii Almăjului 

 

Tip suprafaţă / Anul 2010 2011 2012 

Suprafaţă  agricolă  

din care: 
40515 40506 40506 

Suprafaţă arabilă 8846 8585 8585 

Suprafaţă păşuni 21876 22280 22280 

Suprafaţă fâneţe 8387 8208 8208 

Suprafaţă livezi 1406 1433 1433 

Suprafaţă  neagricolă  

din care: 
68993 69002 69002 

Suprafaţă cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 66103 66187 66187 

Suprafaţă cu ape şi bălţi 387 280 280 

Suprafaţă ocupată cu construcţii 387 445 445 

Suprafaţă - căi de comunicaţii 606 657 657 

Suprafaţă cu terenuri degradate şi neproductive 1510 1433 1433 

TOTAL FONDU FUNCIAR 

SUPRAFAŢĂ AGRICOLĂ + SUPRAFAŢĂ NEAGRICOLĂ 
109508 

109508 

 

109508 

 
Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

Suprafaţa agricolă a Depresiunii Almăjului este dominată de păşuni (54% în 2010 şi 55% în 

2012 în timp ce suprafaţa arabilă deţine doar 21% în anul 2010 şi 22% în anul 2012. Suprafaţa arabilă 
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în Depresiunea Almăjului este redusă datorită reliefului deluros cu lunci relativ înguste. De aici se 

poate trage concluzia că activităţile de creştere a animalelor pot fi o alternativă în dezvoltarea zonei. 

 

  
Figura 4.1 Structura suprafeţei agricole în anul 2010   Figura 4.2 Structura suprafeţei agricole în anul 2012 

  

În ceea ce priveşte suprafaţa neagricolă se poate constata că aceasta este reprezentată de 

păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, în proporţie de 96%. În acest context, industria lemnului, 

prin utilizarea raţională a resurselor, ar putea reprezenta un sector de luat în seamă în vederea 

dezvoltării economice a acestui spaţiu rural, suprafaţa ocupată de păduri reprezentând peste 60% din 

suprafaţa totală a Depresiunii Almăjului.  

 

Tabelul 4.13 

Evoluţia ponderii suprafeţei agricole în localităţile din Ţara Almăjului (%) 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 33.86 36.51 36.52 36.50 36.50 36.22 37.13 

Bozovici 39.14 37.69 37.70 37.36 37.36 36.81 36.81 

Dalboşeţ 50.05 60.83 60.85 60.73 59.56 60.73 60.73 

Eftimie Murgu 45.77 35.59 35.60 35.39 35.39 35.14 35.14 

Lăpuşnicu Mare 44.43 45.78 45.80 45.72 45.67 45.72 45.72 

Prigor 24.25 25.58 25.59 25.50 25.48 25.49 25.49 

Şopotu Nou 44.85 44.72 44.72 44.70 44.70 44.73 44.73 

% în total Almăj 36.54 37.22 37.23 37.10 37.00 36.99 37.10 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

 

 Ponderea cea mai ridicată în suprafaţa agricolă este deţinută de comuna Dalboşeţ (60,73%) 

deşi ocupă doar locul 3 în valori absolute ca suprafaţă agricolă, iar ponderea cea mai ridicată în 

suprafaţa neagricolă o deţine comuna Prigor cu 74,51%, aceasta şi datorită faptului că în comuna 

Prigor se înregistrează cea mai mare suprafaţă de pădure (22.075 ha), care reprezintă peste 20% din 

întreg fondul funciar al Văii Almăjului. 

 



87 

 

Tabelul 4.14 

Evoluţia ponderii suprafeţei arabile în total suprafaţă agricolă 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 23.81 22.68 22.68 22.88 22.88 19.81 21.69 

Bozovici 15.42 15.84 15.84 16.09 16.09 15.96 15.96 

Dalboşeţ 25.39 22.79 22.78 23.36 23.82 23.59 23.59 

Eftimie Murgu 22.71 27.38 27.38 28.46 28.46 28.23 28.23 

Lăpuşnicu Mare 11.31 12.47 12.47 12.50 12.52 12.50 12.50 

Prigor 27.80 27.22 27.21 27.32 27.20 27.19 27.19 

Şopotu Nou 27.62 25.07 25.07 25.09 25.09 25.07 25.07 

% în total Almăj 21.62 21.52 21.52 21.80 21.83 21.19 21.54 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

Suprafaţa arabilă deţine peste 21% din suprafaţă agricolă şi aproape 8% din fondul funciar al 

Ţării Almăjului. Cea mai ridicată pondere o întâlnim în comuna Prigor (27,19% în anul 2012) iar cea 

mai scăzută în comuna Lăpuşnicu Mare (12,50% în anul 2012).  

Tabelul 4.15 

Evoluţia ponderii suprafeţei de păşuni în suprafaţa agricolă din Ţara Almăjului 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia  61.06 60.97 60.96 60.75 59.99 61.38 59.96 

Bozovici 67.17 59.07 59.07 58.79 58.38 59.10 59.10 

Dalboşeţ 56.37 51.19 51.19 51.04 50.10 50.91 50.91 

Eftimie Murgu 60.00 49.29 49.28 48.84 47.41 49.16 49.16 

Lăpuşnicu Mare 73.44 57.89 57.87 58.03 57.46 58.03 58.03 

Prigor 39.42 46.56 46.55 46.68 46.76 48.05 48.05 

Şopotu Nou 52.97 55.19 55.19 55.22 55.22 55.19 55.19 

% în total Almăj 58.63 54.31 54.30 54.19 53.62 54.55 54.34 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

Cele mai întinse suprafeţe de păşuni le regăsim în comuna Bănia (4584 ha în 2012 şi deţine 

59,96%), a doua ca mărime din cele şapte comune. Păşunile deţin o pondere importantă în suprafaţa 

agricolă.   

Tabelul 4.16 

Evoluţia ponderii suprafeţei de fâneţe în comunele din Ţara Almăjului 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 12.24 11.38 11.38 11.35 16.13 17.80 17.37 

Bozovici 12.55 20.72 20.72 20.70 21.11 20.50 20.50 

Dalboşeţ 16.57 23.36 23.35 22.92 23.36 22.83 22.83 

Eftimie Murgu 10.55 13.56 13.56 13.68 15.12 12.69 12.69 

Lăpuşnicu Mare 11.71 25.72 25.71 25.54 26.27 25.54 25.54 

Prigor 28.73 22.37 22.36 22.13 22.25 20.99 20.99 

Şopotu Nou 18.34 18.66 18.66 18.62 18.62 18.66 18.66 

% în total Almăj 15.81 19.40 19.39 19.28 20.41 19.86 19.80 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 

Tabelul 4.17 

Evoluţia ponderii suprafeţelor de livezi în comunele din Ţara Almăjului 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Bănia 2.89 4.97 4.98 5.02 1.00 1.01 0.98 

Bozovici 4.87 4.36 4.38 4.42 4.42 4.44 4.44 

Dalboşeţ 1.66 2.66 2.68 2.67 2.72 2.67 2.67 

Eftimie Murgu 6.75 9.76 9.79 9.02 9.02 9.92 9.92 

Lăpuşnicu Mare 3.54 3.92 3.95 3.93 3.89 3.93 3.93 

Prigor 4.06 3.85 3.87 3.86 3.79 3.76 3.76 

Şopotu Nou 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 

% în total Almăj 3.55 4.37 4.39 4.28 3.70 3.83 3.82 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 
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Peste media zonei (în creştere din anul 1990) ca suprafaţă de fâneţe, se situează comunele 

Bozovici, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare şi Prigor, ceea ce constituie un avantaj în dezvoltarea activităţilor 

de creştere a animalelor. Suprafeţele de livezi se menţin constante după anul 2005 fluctuaţii dramatice 

s-au înregistrat în comuna Bănia (scădere cu 80%). 

În concluzie, consider că suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe poate constitui un punct de 

plecare în dezvoltarea activităţilor de creştere a animalelor, corelate cu activităţi de procesare a 

produselor agricole. Ameliorarea producţiei agricole precum şi dezvoltarea de activităţi non agricole 

trebuie să constituie priorităţi pentru viitor.      

 

4.1.2 Structura proprietăţii agricole 

 

 În Depresiunea Almăjului întâlnim o structură a fondului funciar în anul 2012, în care 

proprietatea privată reprezintă 53,31% iar proprietatea publică deţine 46,69%. Proprietatea publică este 

dominată de păduri care deţin 76,39% din proprietatea publică, 46,64% din proprietatea privată, iar 

proprietatea publică şi proprietatea privată formată din păduri, deţin 60,53% ca pondere în totalul 

fondului funciar. Următoarea categorie ca pondere o reprezintă păşunile care deţin 19,76% din 

proprietate publică iar împreună cu pădurile acestea reprezintă 96,15% din proprietatea publică a 

Depresiunii Almăjului. Păşunile reprezintă 20,75% din proprietatea privată iar ca pondere a totalului 

păşunilor în fondul funciar al Ţării Almăjului, acestea deţin 20,29%. 

Tabelul 4.18 

Structura proprietății în Depresiunea Almăjului 

 

Tip suprafaţă / Anul 
2010 2011 2012 

Publică Privată Publică Privată Publică Privată 

Suprafaţă  agricolă  

din care: 
10948 29567 10939 29567 11049 

 

29457 

 

Suprafaţă arabilă 352 8494 91 8494 91 8494 

Suprafaţă păşuni 9616 12260 10020 12260 10130 12150 

Suprafaţă fâneţe 978 7409 799 7409 799 7409 

Suprafaţă livezi 2 1404 29 1404 29 1404 

Suprafaţă  neagricolă  

din care: 
40689 28304 39914 29088 40224 29088 

Suprafaţă cu păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră 
39658 26445 38881 27306 39168 27306 

Suprafaţă cu ape şi bălţi 308 79 205 75 141 75 

Suprafaţă ocupată cu construcţii 36 351 157 288 85 288 

Suprafaţă - căi de comunicaţii 395 211 446 211 412 237 

Suprafaţă cu terenuri degradate şi 

neproductive 
328 1182 251 1182 418 1182 

TOTAL FONDU FUNCIAR 

SUPRAFAŢĂ AGRICOLĂ + 

SUPRAFAŢĂ NEAGRICOLĂ 

51637 57871 50853 58655 51273 58545 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor INS 
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 Aşadar, pădurile şi păşunile deţin 80,82% din totalul fondului funciar al Depresiunii 

Almăjului. Suprafaţa arabilă reprezintă doar 7,82%, suprafaţa ocupată cu fâneţe deţine 7,47%, livezile 

1,3%, iar suprafeţele ocupate cu bălţi, construcţii, căi de comunicaţii reprezintă fiecare sub 1%. 

Suprafeţele ocupate cu terenuri degradate şi neproductive reprezintă 1,46% din totalul fondului funciar 

al acestui areal rural.   

 

4.1.3 Resursele forestiere şi cinegetice 

 
Resursele forestiere din Depresiunea Almăjului sunt administrate în cea mai mare parte de 

Ocolul Silvic Bozovici, Ocolul Silvic Nera şi Ocolul Silvic Bănia.  

Ocolul Silvic Bozovici deţine şi cea mai mare suprafaţă de fond forestier, 25.426 ha, din care 

22.701 ha se găsesc în zona de deal şi 2.725 ha în zona de munte. 

 Pădurile încadrate în grupa I funcţională cuprind suprafaţa de 619 ha. Aceste păduri au 

funcţii speciale de protecţie şi nu sunt exploatate.   

 Pădurile încadrate în grupa II funcţională deţin o suprafaţă de 23.807 ha iar aceste păduri au 

funcţii de producţie şi de protecţie. 

Terenurile acoperite cu pădure sunt împărţite astfel: 73% reprezintă păduri de foioase şi 27% 

păduri de răşinoase.  

Pepinierele deţinute de Ocolul Silvic Bozovici cuprind o suprafaţă de 2 ha 

Volum de masă lemnoasă pe picior este de  6100 mil. mc. 

Volum masă lemnoasă exploatat pe an este 600 mii mc. 

Regenerările pădurilor, ca medie pe 10 ani, se realizează pe o suprafaţă de 80 ha din care 60 

ha reprezintă regenerări naturale iar 20 ha regenerări artificiale (împăduriri). 

Cota anuală de vânat în cadrul Ocolului Silvic Bozovici cuprinde următoarele specii: 

1. Cerb comun: 2 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 10-15 capete  

2. Porc mistreţ: 8-10 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 40-50 

capete 

3. Căprior: 8 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 20-25 capete 

4. Răpitoare (lupi şi vulpi): 3 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 

30-40 capete. 

Ocolul Silvic Nera deţine o suprafaţă de 21.734 ha de fond forestier din care 18.770 ha în 

zona de deal şi 2964 ha în zona de munte.  

Terenurile acoperite cu pădure sunt împărţite astfel: 82% reprezintă păduri de foioase şi 18% 

păduri de răşinoase.  

Pădurile încadrate în grupa I funcţională cuprind suprafaţa de 593 ha. Aceste păduri au 

funcţii speciale de protecţie şi nu sunt exploatate.   

 Pădurile încadrate în grupa II funcţională deţin o suprafaţă de 21.141 ha iar aceste păduri au 

funcţii de producţie şi de protecţie. 
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Pepinierele deţinute de Ocolul Silvic Nera cuprind o suprafaţă de 1 ha. 

Volum de masă lemnoasă pe picior este de  5260 mil. mc. 

Volum masă lemnoasă exploatat pe an este 55 mii mc. 

Regenerările pădurilor, ca medie pe 10 ani, se realizează pe o suprafaţă de 70 ha din care 49 

ha reprezintă regenerări naturale iar 21 ha regenerări artificiale (împăduriri). 

Cota anuală de vânat în cadrul Ocolului Silvic Bozovici cuprinde următoarele specii: 

1. Porc mistreţ: 3-5 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 30-40 

capete 

2. Căprior – 8 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 15-20 capete 

3. Răpitoare (lupi şi vulpi): 2-3 capete, numărul estimativ existent în cadrul ocolului este de 

20-30 capete. 

Ocolul Silvic Bănia este înfiinţat în anul 2002 fiind primul ocol silvic privat din ţară. Acesta 

cuprinde 8500 ha de pădure şi 3200 ha păşune împădurită. 

 

4.2. Solurile şi bonitarea terenurilor agricole în Depresiunea Almăjului 

 
4.2.1. Condiţii fizico-geografice 

 

Depresiunea morfo-tectonică a Almăjului, depresiune ce se întinde pe o lungime de 

aproximativ 40 km şi o lăţime maximă de aproape 15 km spre S-E este mărginită de cristalinul 

Munţilor Almăjului iar spre N-E comunică cu Microregiunea Craina.  

De origine tectonică, Depresiunea Bozovici s-a format în Tortonian, o dată cu scufundarea 

depresiunii Panonice cu care avea legătură. Scufundarea s-a făcut de-a lungul unor numeroase falii cu 

o direcţie general SV-NE, fenomen caracteristic şi altor forme de relief de acelaşi tip din jur ca: 

Depresiunea Lupac, Eseriş, Târnava, Caransebeş-Mehadia, Cerna, Orşova, Liubcova. În marele graben 

format, apele lacustre şi cele continentale au început activitatea de sedimentare a unor groase depozite 

care în unele locuri depăşesc 600 m. 

În actuala configuraţie depresiunea este oarecum asimetrică în profil transversal. Partea 

dreaptă (în direcţia de curgere a râului Nera) coboară rapid din munte pe un versant puternic înclinat.  

Aici terasele sunt pe alocuri inexistente sau în general foarte puţin extinse. Pe această parte 

influenţa rupturii tectonice stă evidentă atât în definirea originii depresiunii cât şi pentru caracterizarea 

aspectului ei. În schimb pe partea opusă zona de trecere de la luncă la munte este mai largă, cu terase 

evidente la diferite nivele. 

Legătura cu celelalte zone este realizată prin pasuri şi trecători de origini şi altitudini diferite. Valea 

Minişului leagă Depresiunea Bozovici de Depresiunea Oraviţa, delimitând Munţii  Semenicului de 

Munţii Aninei.  

Spre est Depresiunea Bozovici comunică cu Depresiunea Timiş-Mehadica-Cerna prin pasul 

Ţărova (457 m). Spre sud cu Depresiunea Moldova comunicarea e mai grea. Şoseaua trebuie să urce 

până la platoul Cărbunarilor ca apoi să coboare spre Dunăre. 
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Procesele gliptogenetice ale depresiunii sunt legate de constituţia geologică, de litologie, de 

condiţiile climatice, hidrografice şi de o întreagă gamă de factori cu influenţe mai mici sau mai mari. 

Peste cuvertura groasă de sedimente lacustre din faza submersă, râurile au depus numeroase straturi de 

materiale de provenienţă şi grosimi diferite într-o stratificaţie dezordonată, de tipul acumulărilor 

torenţiale. 

Pe acest fond, procesele morfosculpturale manifestate prin acţiunea apelor meteorice, prin 

distrucţia torenţială, prin acţiunea erozivo-acumulativă a apelor curgătoare, precum şi un întreg 

complex de factori secundari au fragmentat şi modelat depresiunea, dându-i forma de azi. 

Fragmentarea zonei este mare, iar energia de relief foarte puternică. Văile sunt adânci 10-100 

m, versanţii abrupţi de formă convexă, iar cumpenele de apă scurte. Elementele torenţiale cu activitate 

frecventă şi puternică creează pe versanţi un relief de tip badlands. Elementele complexului geografic 

înlesnesc individualizarea a trei unităţi de mezorelief: 

          A - Zona montană - mărgineşte partea de nord a Depresiunii Almăjului şi e reprezentată prin 

Munţii Semenicului. Latura lor sudică prăbuşită în Tortonian a fost modelată de abraziunea masivă. 

Astăzi se prezintă sub forma unor înguste prispe care se pierd treptat odată cu creşterea altitudinii (380 

m). Partea accentuată determină apariţia a numeroase procese gravitaţionale. 

 Constituite din şisturi cristaline şi parţial din roci vulcanice de tipul granitoidelor, într-un grad 

de alterare diferit, versanţii muntoşi dau posibilitatea antrenării pe pantele lor a materialelor rezultate 

din degradare sau alterare. În porţiunile de reducere a înclinării pantei se acumulează depozite groase 

şi extinse de grohotişuri sau pietrişuri. Aceste fenomene sunt deosebit de dăunătoare întrucât, în 

deplasarea lor, masa de sfărâmături infestează păşuni, fâneţe, livezi sau alte suprafeţe agricole. 

Litologia specifică din zona Poneasca-Valea Minişului, constituită din roci vulcanice de tipul 

granitoidelor, alterate într-o mare măsură, dă naştere în perioadele ploioase la puternice pornituri semi 

uscate de tipul surpărilor şi rostogolirilor. Pentru evitarea acestor neajunsuri sunt necesare lucrări de 

corectare a torenţilor, de îngrădire şi stăvilire a curgerilor de pietre. 

Altitudinea zonei muntoase este cuprinsă între 380-840 m. Folosinţa dominantă a terenurilor 

este de fâneaţă, păşune sau livezi cu producţii destul de reduse datorită îngrămădirilor de pietre, 

prăbuşirilor de stânci sau a volumului edafic redus. Numeroasele văi existente au fragmentat foarte 

intens zona. Îngustele terase, tăiate în flancul sudic şi acoperite de argile sunt puternic afectate de 

alunecări de teren. Cuvertura de solificare este foarte puţin dezvoltată, iar solurile sun neevoluate 

 B - Terasele - ca unitate de tranziţie între luncă şi munte, deţin o pondere însemnată în cadrul 

perimetrului luat în lucru. Formarea teraselor din zonă constituie rezultatul influenţei factorilor 

tectonici, climatici, eustatici şi morfosculpturali, rolul predominant al fiecăruia variind în timp. 

 Terasele de pe partea dreaptă a Nerei sunt în parte terase de abraziune schiţate de apele locului 

care ocupa această zonă până la începutul Cuaternarului. După scurgerea apelor lacului Panonic, Nera 

şi afluenţii ei au depus groase şi diverse aluviuni îndeosebi pe partea stângă, unde au format terase 

largi de 7-10 km, până sub Munţii Almăjului. 
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 Vechile terase de pe partea dreaptă au fost puternic fragmentate de apele şi torenţii care 

veneau din Munţii Semenicului, colmatate, îngropate în aşa măsură încât în final, se definesc foarte 

greu. 

 O situaţie aparte o prezintă porţiunea cuprinsă între Pârâul Bozovici şi Lăpuşnicu Mare, 

afluenţii de dreapta ai Nerei. Probabil că în Tortonian porţiunea menţionată a funcţionat ca un mic golf 

în care apele au cărat materiale diverse din care au constituit terasele de aici.     Sedimentele provenite 

din dezagregarea şi alterarea rocilor granitice sunt de tipul marnelor şi argilelor. Energia de relief şi 

argilozitatea accentuată la care se adaugă umiditatea ridicată au favorizat dezvoltarea alunecărilor de 

cele mai diverse  tipuri. O zonă tipică de alunecări se află în dreapta şoselei Bozovici-Lăpuşnicu Mare. 

Un relief haotic cu evidente râpe de desprindere, a fărâmat versantul în aşa măsură încât nu se mai 

poate produce nimic. 

 Valorile altitudinale ale teraselor de pe partea dreaptă sunt cuprinse între 250-400 m. 

 Terasele de pe partea stângă a Nerei, sunt mai extinse şi mai bine reliefate. Racordul cu lunca 

s-a realizat printr-un sistem de terase joase, tinere cu diferenţe de nivel de până la 10 m. Aici relieful e 

aplatizat, puţin fragmentat datorită energiei mici de relief. 

 Următoarele terase de 20-30-50 m fac trecerea spre Munţii Almăjului. Datorită nivelului de 

bază coborât la vărsarea Nerei, eroziunea de adâncime este foarte puternică. Văile sunt adânci 20-50 

m, iar cumpenele de apă înguste. Elementele torenţiale îşi fac simţită prezenţa în orice breşă naturală 

sau antropică, iar alunecările sunt prezente acolo unde sunt posibile infiltraţii până la patul 

impermeabil. 

 Văile sunt în general paralele peste un pat de depuneri cu o structură nedefinită. Altitudinea 

sistemului de terase de pe partea stângă este cuprinsă între 250-300 m. Fragmentarea mare şi energia 

de relief accentuată necesită o aprofundare a proceselor de versant. 

 În general versanţii văilor sunt convecşi, mai rar concavi, aceasta însemnând că relieful e încă 

tânăr, în formare, că eroziunea laterală de fund sau cea regresivă acţionează încă puternic. 

 Formarea versanţilor reprezintă importanţă în modul de manifestare a eroziunii. Folosind 

micile neregularităţi ivite pe versanţi (drumuri, rigole, etc.) eroziunea de adâncime acţionează brutal în 

sensul distrugerii foarte rapide ale versantului. Aceştia sun sfârtecaţi de torenţi cu toate formele lor de 

manifestare: văi torenţiale, şiroiri de mal, râpe erozionale. 

 Eroziunea de adâncime este atât de puternică, îndeosebi pe versanţii de pe dreapta Nerei, încât 

suprafeţe întinse de terenuri au fost scoase din circuitul agricol. Tendinţa de evoluţie a organismelor 

torenţiale impune grabnice măsuri de corectare a cursurilor, de captare a apelor în surplus, de terasări, 

plantaţii raţionale de pomi sau perdele de protecţie. 

 Datorită factorilor potenţiali favorabili alunecărilor, roca, privită sub aspectul proprietăţilor ei 

fizico-mecanice, porozitate, permeabilitate, coeziune, frecare, constituţie mineralogică, textura, 

structura,dar mai ales modul de realizare al legăturilor dintre particulele componente ale rocii, 

vegetaţia, panta, clima, s-au manifestat şi se manifestă în zonă o întreagă gamă de tipuri de pornituri 

de teren.  
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 Versanţii afectaţi deja de alunecări reprezintă un pericol mare de reactivare a lor. Se impun 

măsuri ameliorative pentru împiedicarea umezirii patului impermeabil, pentru împiedicarea surpărilor, 

în general pentru a reaşeza factorii naturali într-un oarecare echilibru. În pantele neafectate de porniri 

se impun ca toate lucrările agricole sa se execute cu o maximă atenţie, să fie folosite tehnologii 

adecvate acestor terenuri pentru a nu zdruncina firavul echilibru ecologic existent. 

 C - Lunca reprezintă cea mai tânără formă de relief din perimetrul cercetat, cu posibilitate de 

evoluţie în fiecare an. Extinderea areală şi structura litologică este condiţionată de schimbările 

petrecute  în dinamica râului Nera şi a afluenţilor acesteia. 

 Întrucât în bazinul hidrografic al râului Nera nu s-au executat lucrări de regularizare  a 

cursurilor de apă, lunca este supusă inundaţiilor în perioadele de viitură mare. Anul 1978 fiind un an 

foarte ploios, viiturile puternice au modificat substanţial constituţia litologică superficială a luncii. 

Râul a depus pe unele porţiuni de teren arabil, strate groase de prundiş (20-70cm). În alte părţi solul 

fertil a fost spălat şi înlocuit cu nisip steril. 

 Pentru a preîntâmpina neajunsurile cauzate de inundaţii sunt necesare măsuri de amenajare şi 

regularizare a cursului Nerei şi a afluenţilor ei. Lunca se desfăşoară sub forma unei fâşii, pe direcţia 

NE-SV, îndeosebi pe partea stângă a râului. Porţiunea cea mai largă se află la confluenţa cu pârâurile 

Rudăria şi Bănia. 

 Ca forme de microrelief specifice luncii putem enumera: braţe moarte, belciuge, meandre 

părăsite, microdepresiuni înmlăştinite sau colmatate pe fundul unor suprafeţe plane sau uşor ondulate. 

 

4.2.2. Litologia depozitelor de suprafaţă (geologia) 

 
Depresiunea Almăjului s-a format în Tortonian, în urma afundării unei suprafeţe în timpul 

mişcării orogenetice din faza alpină. Afundarea s-a făcut pe aliniamentul unor falii adânci care 

reliefează net depresiunea de zonele montane înconjurătoare. 

În faza primară Depresiunea Bozovici comunică cu Depresiunea Caransebeş-Mehadica spre 

NV şi cu Depresiunea Sicheviţa spre sud. În urma sedimentărilor ulterioare şi a înălţării în bloc a 

reliefului din faza valahă (pliocen) legăturile au fost întrerupte. Azi sunt greu de realizat îndeosebi în 

sud ca urmare a reliefului foarte ridicat faţă de cel al depresiunii. 

 Depozitele care formează umplutura Depresiunii Bozovici sunt de origine continentală 

lacustră cu grosimi de 500-600 m. Materialele, predominant grosiere, sunt constituite din gresii 

compacte, nisipuri, pietrişuri, marne, argile cu intercalaţii de cărbuni şi tufuri. 

 Din punct de vedere stratigrafic, o primă succesiune de depuneri aparţine Tortonianului. 

Succesiunea ulterioară este greu de definit datorită lipsei fosilelor şi straturilor de comparaţie. Întrucât 

au fost întâlnite fosile de apă dulce, se presupune că în Pliocen, depresiunea a funcţionat ca o cuvetă. 

Faciesurile marginale sunt mult mai groase ceea ce explică originea torenţială-acumulativă de aici. 

Faciesurile centrale sunt constituite din depozite mult mai fine însă puternic remaniate de apele râului 

Nera. 
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 Atât în timpul existenţei submerse cât şi după emersiune, depresiunea a funcţionat ca un imens 

con de dejecţie torenţial. Aici au fost transportate din toate părţile sedimente de natură diferite. Tipul 

de depunere torenţială cât şi fazele de eroziune, transport şi acumulare care au fost condiţionate de 

factori foarte diverşi şi cu mari variaţii în timp nu permit stabilirea unei stratificaţii  logice şi ordonate. 

 Litologia zonei este foarte diferită. Pe margine se întâlnesc în pachete foarte groase sedimente 

de pietrişuri, bolovănişuri, conglomerate. Sortarea gravitaţională se poate totuşi urmării prin faptul că 

în continuarea depunerilor amintite se observă gresii şi nisipuri în alternanţă cu argile şi marne. Pe 

bordura nordică se observă un prim stadiu de pietrificare a argilelor. În urma unui proces de 

cristalizare a coloizilor din argilele depozitelor superioare ale scoarţei s-au format argile şistoase, 

evidenţiate la suprafaţă printr-un sistem de fisuri de clivaj, foarte complexe. În zonele unde 

pietrificarea nu s-a manifestat, argilele de tipul bentonitelor, cu proprietăţi de gonflare la umezire, 

generează un relief de alunecări. 

 

4.2.3. Hidrografia şi hidrogeologia 

 

 
 Teritoriul Depresiunii Almăjului face parte din bazinul hidrografic al râului Nera. Râul Nera 

străbate în lung depresiunea pe direcţia NE-SV drenând versantul NV al Munţilor Semenicului şi al 

Munţilor Almăjului. Izvorăşte din Munţii Semenic şi are o lungime de 131,2 km şi un bazin 

hidrografic de 1361,7 km
2
. Punctul de confluenţă cu Dunărea se situează la NV de Baziaş, la poalele 

Munţilor Locvei într-o zonă de uşoară subsidenţă. În profil longitudinal, panta râului este destul de 

accentuată 2-5 m/km. Totuşi datorită albiei împotmolite râul divagă şi inundă. 

 În zona localităţilor Bozovici şi Prilipeţ, Nera primeşte o serie de afluenţi permanenţi. Pe 

partea dreaptă cel mai important afluent este râul Miniş care izvorăşte din Munţii Aninei.  

Minişul taie chei pitoreşti în sedimentarul Aninei sau în cristalinul Semenicului. Ca afluenţi 

mai importanţi Minişul primeşte pe partea stângă pârâurile Poneasca şi Taria, la topirea zăpezilor 

Minişul aduce în Nera importante cantităţi de apă. 

 În aval de Miniş se varsă în Nera pârâul Bozovici. Izvorăşte din Dealul Streneacul Mare de la 

667 m şi prezintă o pantă mare de scurgere datorită cursului scurt şi nivelului de bază al Nerei coborât 

(240 m). Pârâurile Lighidia şi Agrişul izvorăsc tot din Munţii Semenicului dăltuind văi adânci şi 

înguste. În partea lor inferioară au creat un sistem de terase foarte fragmentate. 

 Pe partea stângă, râul Nera primeşte afluenţi pâraiele Rudăria şi Bănia. Pârâul Rudăria 

izvorăşte din Munţii Almăjului şi taie ca şi Minişul în cristalinul munţilor văi pitoreşti adânci şi 

înguste. La ieşirea din localitatea Eftimie Murgu, Rudăria curge peste terasele formate şi, la vărsare, 

formează o luncă care se uneşte cu cea a Nerei. 

 Mai scurt şi cu un debit mai redus pârâul Bănia a continuat spre vest modelarea teraselor de pe 

această parte a depresiunii. În amonte debuşează în Nera două văi mai mici însă cu apă permanentă. 

Ambele văi îşi au obârşia în ramura nordică a Almăjului într-un complex de elemente torenţiale. O 

dată constituite, cursurile au tăiat depozitele cuaternare, adâncindu-se. 
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 Apele râului Nera şi a afluenţilor nu conţin în cantităţi mari săruri nocive şi sunt proprii pentru 

irigaţii. Nivelul freatic se află la adâncimi diferite în funcţie de zona de relief studiată. În rama stângă a 

Munţilor Semenicului în zona colinară şi pe terase, apa freatică se află cantonată în straturi de prundiş 

sub adâncimea de 10 m şi nu influenţează direct procesele de solificare. În multe cazuri eroziunea a 

îndepărtat straturile acoperitoare, descoperind izvoare de coastă. 

 Pe terasele medii în zona de trecere dintre luncă şi coline nivelul freatic e între 3-10 m. În 

luncă pânza freatică e mult mai aproape de suprafaţă. În zona microluncilor nivelul freatic este mult 

influenţat de apele provenite din scurgerile de pe versanţi. Datorită texturii grosiere şi a straturilor de 

pietriş groase în care este cantonată apa freatică din cadrul luncii, influenţează evoluţia solului într-o 

măsură mai redusă decât în cadrul unui drenaj intern mai slab. Mineralizarea pânzei freatice este 

neînsemnată şi nu influenţează conţinutul de săruri din sol. 

 În cadrul Depresiunii Almăjului importante suprafeţe sunt afectate de un exces temporar de 

umiditate provenit din apele meteorice stagnante. Excesul de umiditate pluvială afectează terasele, 

porţiunile lor plane sau covatate. Solurile evoluează negativ în sensul intensificării proceselor de 

pseudogleizare (stagnogleizare), scăderea portanţei etc. 

Datorită numeroaselor elemente torenţiale dezvoltate în partea din amonte, în perioadele 

ploioase, aceste afluxuri prin intermediul unor văi secundare, colectează o mare cantitate de apă 

provocând inundaţii. Văile de eroziune secundare au apă temporar. În general sunt înguste şi comunică 

cu numeroase ravene şi ogaşe.  

Apele râului Nera cât şi cele ale afluenţilor acestuia, pot fi folosite la irigaţii.    

Apa freatică se întâlneşte la adâncimi diferite, în funcţie de relief.  

În cadrul versanţilor munţilor Almăjului şi în mare parte în cadrul teraselor, apa freatică se 

găseşte la adâncimi > 10 m. În partea de Nord în zona teraselor de trecere spre luncă, apa freatică 

oscilează la adâncimi de 5-10 m. În cadrul luncilor şi al microluncilor, nivelul freatic oscilează la 

adâncimi de 0,5 - 5 m. Amplitudinea oscilaţiei apei freatice are valori de cca 0,6 -1 m. Oscilaţia 

sezonieră are valori mai mari în cadrul microluncilor unde nivelul freatic este mult influenţat de apele 

provenite din scurgerile de pe versanţi. 

Excesul pluvial de umiditate afectează terasele sau porţiunile de terasă cu un drenaj extern şi 

intern deficitar. În cadrul unor versanţi se întâlnesc şi fenomene de piştiri. 

În procesele pedogenetice apa freatică a influenţat în zona de luncă şi microluncă orientând 

salificarea în sensul gleizării. Apele pluviale stagnante au influenţat procesul de salificare pe un areal 

mai mare orientându-l în sensul  pseudogleizării. 

 

 
 

4.2.4 Clima 
 

Caracterizarea condiţiilor climatice s-a făcut în baza datelor preluate de la staţiunea 

meteorologică Bozovici. 

Temperatura aerului medii lunare ( ºC ): 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-2,3 1,1 4,5 9,7 14,7 17,7 19,2 18,1 14,5 9,0 4,6 0,3 
 

Temperatura înregistrată la Staţia Bozovici:  

iarna   =   0,51 °C 

primăvara   =  9,67 °C 

vara   = 18,3 °C 

toamna   =  9,36 °C 

Perioada caldă   = 15,6 °C 

Perioada rece  = 2,8 °C 

Temperatura medie a lunii celei mai reci  (ianuarie) -2 şi -3 °C. 

Temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) 19 - 21 °C.  

Temperatura minimă absolută:  = -27 °C .  

Temperatura maximă absolută: = +38°C .  

Data medie a apariţiei temperaturii medie zilnice ≤ 0 °C este în jurul zilei de 21 decembrie. 

Data medie a dispariţiei temperaturii medii zilnice ≤ 0ºC este in jurul zilei de 11 februarie. 

Durata medie a intervalului zilelor cu temperaturi medii zilnice ≥0 º C este in jur de 310 zile. 

Data medie a apariţiei temperaturilor medii zilnice ≥ 5º C este în jur de 11.03-21.03. 

Data medie a dispariţiei temperaturii medii zilnice ≥ 5º C este în jur de 21 martie. 

Durata medie a intervalului cu temperaturi medii zilnice ≥ 10ºC  este de circa 240 zile. 

Data medie a apariţiei temperaturii medii zilnice ≥ 10ºC  este in jur de 11-12 aprilie, iar data medie a 

dispariţiei temperaturii medii zilnice ≥ 10ºC  este în jur de 21 octombrie şi 11 noiembrie. 

Durata medie a intervalului cu temperaturi medii zilnice ≥ 10ºC  este de aproximativ 180 zile. 

Data medie a apariţiei zilelor cu îngheţ este în jur de 01-11 octombrie, iar data medie a dispariţiei 

zilelor cu îngheţ este în jur de 21 aprilie. 

Suma anuală a temperaturilor medii zilnice ≥ 10ºC   este de circa 3600 de grade. 

Depresiunea Bozovici închisă din toate părţile de munte, nu suferă influenţe străine 

accentuate. Masele de aer cald, submediteraneene sunt oprite de Munţii Almăjului, cele reci, nordice 

de Munţii Semenicului. În schimb sunt frecvente inversiunile de temperatură dăunătoare agriculturii.  

Temperaturile maxime absolute (medii) pe intervalul amintit sunt: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

9.3 13.6 21.2 24.6 28.5 30.7 32.5 31.7 29.3 25.2 19.1 10.9 
 

Media temperaturilor maxime absolute  anuale este de 23
o
C. Pe anotimpuri şi sezoane 

temperaturile se prezintă astfel: 

iarna primăvara vara toamna perioada caldă perioada rece 

11.2 24.8 31.6 24.5 29.5 16.6 
 

Temperatura medie minimă absolută anual e de -3.7
o
C iar pe luni, anotimpuri şi sezoane se 

prezintă astfel: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-16.6 -12.4 -9.3 -3.1 2.0 5.0 6.7 6.3 0.9 -3.5 -8.2 -12.6 
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iarna primăvara vara toamna perioada caldă perioada rece 

-13.8 -3.5 5.9 -3.6 3.0 -10.4 
          

  Temperatura minimă absolută a fost de  -27.3
o
C, iar temperatura maximă absolută a fost de 

38
o
 C. 

Data medie a apariţiei temperaturilor negative este în jur de 21 decembrie, iar a dispariţiei 

temperaturilor negative 11 februarie. Durata medie a intervalului cu temperaturi medii zilnice mai 

mari de 0
o
 C este de aproximativ 310 zile. Prima brumă este semnalată în prima decadă a lunii 

octombrie, iar ultima brumă este semnalată în ultima decadă a lunii aprilie, prima decadă a lunii mai. 

Primul îngheţ s-a simţit în ultima decadă a lunii octombrie, iar ultimul îngheţ în ultima decadă a lunii 

martie. 

 

4.2.4.1 Regimul pluviometric 

 

Prezentăm mai jos cantităţile medii de precipitaţii lunare şi anuale căzute şi înregistrate  la 

staţia meteorologică Bozovici. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual 

39.5 41.8 29.5 54.7 79.6 86.5 72.7 66.5 53.2 49 50.3 46.8 670 

 

 

Cantităţile medii pe anotimpuri şi sezoane căzute în depresiune sunt (mm): 

iarna primăvara vara toamna perioada caldă perioada rece 

128 163.8 225.7 152.5 413.8 256.9 
  

Precipitaţiile bogate sunt o urmare a microreliefului creat de masivul muntos al Munţilor 

Almăjului. 

Maximum de precipitaţii se înregistrează în cursul lunilor mai-iunie. 

Minimum  de precipitaţii se înregistrează în cursul lunii  februarie. 

Numărul anual al zilelor cu precipitaţii ≥ 0,1 mm este aproximativ 130-140 zile. 

Numărul anual al zilelor cu strat de zăpadă a fost cuprins între 40-60 zile. 

Pe perioade de vegetaţie, cantităţile  medii de precipitaţii valorile:  

01.03 – 31.10   600 mm 

01.04 – 31.10   540 mm 

01.05 – 31.10   470 mm 

Numărul mediu, anual, de zile senine a fost cuprinse între 100-120 zile cu următoarea 

repartiţie lunară: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 8-10 10-12 12-14 12-14 10-12 6-8 6-8 
 

Umiditatea relativă a aerului - media lunară (Atlas Climatologic): 

Ianuarie: 84-88%                       

Aprilie: 72-75%                     

Iulie:  72-75%                      
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Octombrie: 76-80% 

Media pe anotimpuri (staţia Bozovici): 

Iarna:  85%                       

Primăvara: 74%                        

Vara:  76%                        

Toamna: 82% 

Indicele de ariditate De Martonne are valori medii anuale cuprinse între 36-41, ceea ce indică 

o climă umedă. 

Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad la începutul verii, mai, iunie, iulie. Al doilea maxim 

pluviometric, de toamnă caracteristic porţiunii de sud a Banatului nu este semnalat în Depresiunea 

Bozovici datorită barajului muntos al Almăjului care se opune deplasării maselor de aer dinspre sud. 

O mare parte din precipitaţiile depresiunii au la origine răcirea aerului prin deplasarea lui în 

sus pe pantele munţilor. Ploile sunt torenţiale, îndeosebi în partea a două a zilei. Cele de lungă durată 

sunt generate de masele de aer nordic sau oceanic care pot trece mai uşor peste înălţimile reduse ale 

Munţilor Aninei din NV. 

 Regimul norilor este în strânsă dependentă de circulaţia atmosferei şi de relief. Trecerea şi 

staţionarea maselor de aer nordice din timpul iernii generează nebulozitate ridicată 6-7.6%. Relieful 

provoacă nebulozitate ridicată în timpul verii prin modificarea maselor de aer sau a fronturilor 

atmosferice. Pe lângă mersul normal al precipitaţiilor atmosferice factorii amintiţi pot genera şi 

excepţii. Astfel cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 de ore s-a înregistrat în 1951 a măsurat 

79.8 mm. Numărul anual de zile cu precipitaţii  mai mari de 0.1 mm este de 140, numărul anual de zile 

cu ninsoare este de 25, numărul anual de zile cu strat de zăpadă este de 50. 

 

4.2.4.2. Regimul eolian 

 
 Regimul vânturilor, caracteristic depresiunii este determinat de dezvoltarea sistemelor barice 

care traversează ţara noastră, modificate de relieful montan de aici. Direcţia predominantă a vântului 

este cea vestică şi nord-vestică cu destul de mari variaţii pe luni. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

NV-E E NV-E N-NV NV-SV NV-SV V N-SV NV-E E NV NV 

 

Direcţia NV şi E  este dată de direcţia depresiunii şi de zonele înalte care orientează masele de 

aer pe această direcţie. Viteza vântului creşte în general iarna. Gradul de fragmentare al reliefului şi 

rugozitatea suprafeţei subiacente Depresiunii Bozovici amplifică viteza vântului. Viteza vântului  

prezintă variaţii diurne. În cursul zilei viteza creşte cu atât mai mult cu cât încălzirea provocată de 

radiaţia solară e mai intensă. Noaptea vitezele vântului slăbesc datorită răcirii şi stratificării stabile a 

aerului de deasupra solului. Tot din această cauză amplitudinea medie diurnă este mai mare în lunile 

de vară şi primăvară şi mai mică iarna. 
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 4.2.4.3. Concluzii asupra climei 

 
 Din analiza datelor climatice, rezultă că Valea Almăjului se încadrează în climatul temperat 

continental moderat. Influenţele reduse, submediteraneene şi oceanice dau o nuanţă aparte depresiunii. 

Aici întâlnim în mod spontan pe versanţii muntoşi liliacul sălbatic. 

 Poziţia geografică, relieful precum şi unii factori locali conferă zonei o dinamică climatică 

proprie. Valorile indicelui de ariditate de 36-41 indică o climă umedă. Umezeala relativă are valori de 

79.3%. Repartizată pe luni se prezintă astfel: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

83.4 83.1 73.5 73.4 75.6 75.6 75.7 77.3 79.7 81.9 84.3 87.6 
  

Climatul se caracterizează prin temperaturi medii anuale cuprinse între 9-10
o
C, cu veri nu prea 

călduroase şi ierni moderat de aspre. Media multianuală a precipitaţiilor atmosferice variază între 670-

750 mm. Precipitaţiile sunt prezente în tot cursul anului cu un maxim important la începutul verii. 

Durata de strălucire a soarelui, anuală, este de 1667 ore. Această caracteristică climatică, 

strâns legată de nebulozitate, umezeală, precipitaţii, variază în raport invers cu acestea din urmă, 

prezentându-se pe luni astfel (ore): 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

65.1 81.6 149.2 177.1 222.4 233.4 261.1 227 180 145 105.5 53.5 
 

Temperatura medie anuală, temperaturile medii lunare, pe anotimp sau sezoniere, satisfac în 

general cerințele de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură. Nu găsesc condiţii favorabile plantele 

pretenţioase faţă de temperatură. Temperaturile maxime absolute afectează în mică măsură plantele, 

umiditatea relativă a aerului fiind destul de ridicată. Perioadele destul de scurte de secetă pot aduce 

totuşi unele prejudicii plantelor din luncă, din porţiuni cu stratificaţii adânci de pietriş şi nisip, ca şi pe 

versanţi cu convexităţi pronunţate. Temperatura mică absolută, poate afecta arăturile de toamnă, în 

deosebi legumele. Lipsa stratului de zăpadă din timpul iernii afectează culturile însămânţate toamna. 

Pericolul este accidental, anii compleţi lipsiţi de zăpadă sunt rari sau inexistenţi. În schimb 

temperaturile scăzute, de lungă durată, pot aduce prejudicii pomilor fructiferi în special caişilor, 

cireşilor şi piersicilor. Cele mai periculoase sunt inversiunile de temperatură care se produc pe 

neaşteptate şi provoacă, îndeosebi primăvara, mari pagube în sectorul pomicol şi legumicol. 

Brumele timpurii de toamnă pot ataca culturile de legume sau unele plante de câmp. Brumele 

târzii de primăvară afectează legumele sau pomii fructiferi. Precipitaţiile atmosferice satisfac cerinţele 

culturilor agricole. Cantitatea medie de precipitaţii care scade primăvara şi la începutul verii, 

umiditatea relativ mare, favorizează apariţia unor boli criptogamice în special la legume şi la pomi 

fructiferi. Precipitaţiile abundente de primăvară urmate de fenomene de stagnare a apei la suprafaţă şi 

în profilul de sol împiedică executarea la timp şi în condiţii calitativ superioare a însămânţărilor şi a 

lucrărilor de întreţinere a culturilor agricole, afectând mult producţia. Aportul suplimentar de apă prin 

irigaţii se impune în anii secetoşi pentru culturile legumicole. Regimul eolian nu influenţează în mod 

negativ plantele de cultură, nu necesită luarea de măsuri speciale. 
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În concluzie se poate spune că sub raport climatic, teritoriul Depresiunii Almăjului satisface în 

linii mari cerinţele plantelor agricole ce se cultivă în această zonă. 

 

4.3. Vegetaţia 

 
Prin poziţia sa geografică, teritoriul Depresiunii Almăjului face parte din cea de a doua zonă 

fitogeografică latitudinală a ţării şi este situat în zona pădurilor de foioase din domeniul geobotanic 

central european. Relieful în amfiteatru determină dezvoltarea unor complexe vegetale destul de 

variate cu predominarea tipului de zonalitate verticală. O influenţă aparte o constituie climatul, 

îndeosebi cel submediteranean care favorizează apariţia unor specii floristice subtropicale. 

Vegetaţia dealurilor aparţine în întregime zonei forestiere în care încep să se distingă subzone 

altitudinale: 

-  subzona pădurilor de fag de deal (Fagetum compositum collinum) 

-  subzona pădurilor de fag şi gorun (Fageta-Querata)  

- subzona pădurilor de stejar cu terase joase şi lunci vechi (Quercetum roboris aegopodiosum) 

Pe cursul văilor găsim asociaţii de (Ulmetum Alnuso-Corylosum), iar în luncile inundabile 

asociaţii de Populleta-Saliceta, se întâlnesc specii individualizate de arbori din familia Quercus, 

Fagus, Fraxinus, Carpinus, Robinia Betula, Salix, Popullus, etc.  

Ca specii de subarboret mai important întâlnim specii de: Siringa Vulgaris, Prunus Spinosa, 

Rosa Canina, Rubus Idaeus, Crataegus Monogyna, Corylus Avelana, etc. Vegetaţia lemnoasă cultivată 

este prezentată prin: pruni, meri, cireşi. În general, plantaţiile cu aceste specii de pomi fructiferi dau un 

randament scăzut datorită fie amplasărilor în condiţii de sol necorespunzătoare, fie nerespectării 

condiţiilor tehnologice. 

Vegetaţia pajiştilor este reprezentată prin formaţii de plante crescute pe terenurile despădurite 

în decursul timpului. Pajiştile de pe coline şi versanţii convecşi, supuşi eroziunii şi evapotranspiraţiei 

intense, cu soluri puţin evoluate (litosoluri, regosoluri), sunt de obicei pajişti tipice, dominate de specii 

de Andropogon Ischaemum (bărboasa) şi Nardus Stricta (taposica) în amestec cu diferite leguminoase 

stepice ca Festuca Valesiaca (iarba câmpului), Stipa Lessingiana (colilia mică), Stipa Capillata 

(nagara), Trifolium Campestre, Festuca Pseudovina, Agrostis Tenuis. Pajiştile de pe versanţii concavi, 

ce prezintă o acumulare de materiale proluviale cu soluri deja formate, sunt formate de asociaţii de 

graminee şi leguminoase în următoarele combinaţii:  

- Agrostetum tenius mesophilograminosum collinum, (pajişti de iarba câmpului cu diferite 

graminee ca: Agrostis tenuis (iarba câmpului), Lolium perenne (raigras), Festuca pratensis (păiuş de 

livadă), Poa pratensis (firuţa cu fâneaţă), etc. 

- Agrostetum tenuis leguminosum collinum (pajişti cu iarba câmpului cu leguminoase) ca: 

Agrostis tenuis (iarba câmpului),  Medicago falcata (culbeciasa), Trifolium repens (trifoiul alb) etc. 

În microdepresiunile de tip glimee cu soluri pseudogleice sau mlăştinoase se întâlnesc specii 

de Carex, Mentha, Juncus, Ranunculus etc. 
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Pajiştile zonei piemontane  sunt formate din specii de: Poa bulboasa (firuţa), Trifolium 

pratense (trifoi roşu), Festuca pratensis (păiuş de livadă), la care se adaugă o serie de specii acidofile. 

Nu lipseşte de asemenea vegetaţia ierboasă: Allium, Dentaria, Pulmonaria, etc. 

Luncile sunt împânzite cu specii de  Arrhenatherum elatius (ovăzcior), Polygonum (troscot), 

Festuca sulcata (păiuş), Trisetum flavescens (ovăz auriu), Dactylis glomerata (golomăţ), etc. 

În culturi găsim buruieni: Setaria (mohor), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Stellaria 

media (rocoina), Rubus caesius (mur de mirişte), Cirsium arvense (pălămida), Convolvulus arvensis 

(volbura), Agrostemma githago (neghina), Vicia spp (măzăriche), Centaurea cyanus (albăstrele), 

Ranunculus spp (piciorul cocoşului), Delphinium consolida (nemţişorul de câmp), Symphytum 

officinale (tătăneasa), Galium aparine (drăgaica, sânzienele). 

Plantele de cultură care se întâlnesc în teritoriul cercetat sunt: grâu, orz, porumb, cartofi, trifoi, 

in, ovăz, etc. 

Păşunile naturale au o suprafaţă întinsă însă au o compoziţie floristică slabă şi o producţie scăzută. 

Din punct de vedere fitogenetic, arealul luat în considerare face parte din cea de-a doua 

categorie fitogenetică latitudinală a ţării, fiind situat în zona pădurilor de foioase de tip estival. Alături 

de considerentele de ordin climatic şi fitogenetic relieful, variat, dispus în formă de amfiteatru, a 

determinat dezvoltarea unor complexe vegetale destul de diverse, cu predominanţa tipului de 

zonalitate verticală. 

4.4. Influenţa antropică 

 
Influenţa omului asupra evoluţiei solurilor s-a manifestat în primul rând prin înlocuirea 

formaţiunilor vegetale native de pădure cu pajişti şi mai apoi cu plante cultivate, sau direct cu plante 

cultivate, iar în al doilea rând prin măsuri agrotehnice şi ameliorative aplicate. 

Defrişarea pădurilor şi instalarea pajiştilor atrage după sine atât dezvoltarea procesului de 

înţelenire secundară cât şi modificări însemnate în recepţionarea şi distribuţia luminii, căldurii şi 

umezelii în învelişul de sol. Drept urmare în solurile de sub pajişti se constată adesea profunde 

modificări morfologice şi fizico-chimice faţă de solurile de acelaşi tip rămase sub pădure. 

În solurile în care s-au instalat pajiştile a avut loc numai o intensificare a procesului de 

bioacumulare, dar ca rezultat al schimbărilor pronunţate ce intervin în regim hidrotehnic al solului sunt 

intensificate s-au încetinite şi procesele de stagnogleizare precum şi activitatea biologică. Tot în aceste 

condiţii are loc şi o scădere a procentului de humus, observându-se în acelaşi timp o ridicare a calităţii 

acestora. 

Astfel, pentru prevenirea degradării fizice a solului este necesară reducerea la minimum 

necesar a lucrărilor de pregătire a solului, efectuarea lucrărilor agrotehnice la umiditatea optimă a 

solului, asigurarea unei structuri a culturilor cu plante ameliorative. 

De asemenea având în vedere faptul că o bună parte din solurile perimetrului studiat sunt 

afectate în perioada de vegetaţie de exces de umiditate cu efecte negative asupra producţiei agricole, 

tehnologiile specifice vor viza deopotrivă sporirea porozităţii de aeraţie şi a permeabilităţii pentru apă 

prin lucrări de afânare, adică asociate cu lucrări agrotehnice efectuate la timp şi de bună calitate. 
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4.5. Solurile 

 
Solurile teritoriului studiat au luat naştere în urma interacţiunii principalilor factori 

pedogenetici: climă, relief, roca mamă, vegetaţia şi apa freatică. Aceşti factori nu pot fi interpretaţi 

separat deoarece aceştia se condiţionează reciproc. Influenţa mai mare sau mai mică  a unuia sau a mai 

multor factori din cei amintiţi a dus la apariţia diferitelor soluri. 

Relieful şi mai ales formele de microrelief au jucat un rol important în evoluţia solurilor. Pe 

formele naturale de relief, solurile se găsesc în stadiul de maturitate zonală. 

În zona de luncă prin revărsările râului Nera s-au depus mereu materiale de natură aluvionară 

peste alte materiale mai mult sau mai puţin solificate. Astfel s-au format aluviosolurile. În imediata 

vecinătate a albiei Nerei s-au format gleiosolurile acolo unde apa freatică era la suprafaţă precum şi 

aluviosolurile psamice şi gleice. 

           La distanţe mijlocii faţă de albia majoră se găsesc aluviosoluri puternic humificate, profunde. 

La distanţe mari se întâlnesc soluri relativ tinere de tipul eutricambosoluri sau districambosoluri 

afectate de diferite stadii de gleizare. 

          Pe terase apar atât procese de gleizare cât şi de stagnogleizare dând naştere atât la soluri ca 

eutricambosoluri şi districambosoluri cât şi la preluvosoluri şi luvosoluri. Cu cât creşte panta terenului 

apar şi procese de eroziune, intensitatea acestora variind direct proporţional cu panta. 

  În zona colinară datorită unui material parental de constituţie grosieră, nisip şi pietriş, solurile 

nu au atins stadiul de maturitate, fiind împiedicat de procesul de eroziune. În aceste condiţii s-au 

format solurile tinere cu un conţinut variat de schelet, soluri de tipul eutricambosolurilor, 

districambosolurilor, regosolurilor şi erodosolurilor. Tot în aceste zone apar o serie de alunecări de 

teren în prezent semistabilizate, acestea fiind provocate întrun trecut nu prea îndepărtat prin defrişări 

masive urmate de perioade ploioase. Alunecările au fost posibile şi datorită stratificării alternante de 

argile cu nisipuri.    

Apar astfel (tipurile de sol existente): regosoluri, aluviosoluri, eutricambosoluri, 

districambosoluri, preluvosoluri, luvosoluri, pelosoluri, vertosoluri, gleiosoluri, stagnosoluri. 

Varietatea factorilor pedogenetici la scara arieratului studiat, precum şi influenţele exercitate 

conjugat şi diferenţiat, a determinat o serie de  particularităţi, în ceea ce priveşte procesele de formare 

şi evoluţie a solurilor. 

În condiţiile unei clime umede (regim hidric percolativ) sub o vegetaţie de păduri de foioase, 

pe materiale parentale diferite ca textură, compoziţie (luturi, luturi carbonatate, argile gonflante, alte 

argile, depozite fluviatile) pe un relief în general înclinat (versanţi complecşi cu alternanţe de 

concavităţi şi convexităţi, culmi înguste, pante de la slab la puternic înclinate),  solificarea  a avut loc 

în condiţii diferite. Condiţiile locale de microrelief, material parental, regim hridric, au favorizat 

apariţia unor fenomene de levigare a sărurilor, o oarecare debazificare, migrare a coloizilor, acumulare 

de humus acid, pseudogleizare şi gleizare, eroziune de suprafaţă şi adâncime. 
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Prezenţa şi intensitatea acestor fenomene a determinat separarea în cadrul arealului studiat a 

unei game variate de tipuri de sol. 

 
Figura 4.3 Solurile în Depresiunea Almăjului 

Sursa: Ana-Neli Ianăș, Studiu de geografie regională, 2011 
 

1. Soluri brune argilice şi brune podzolite 

Se găsesc răspândite în zona teraselor înalte în condiţii de relief şi rocă oarecum asemănătoare. 

Solurile brune argilice se găsesc îndeosebi pe culmile înguste şi versanţi înclinaţi (5-8%) cu 

drenaj extern bun, iar solurile brune podzolite se găsesc în condiţii de relief mai lin. 

Materialul parental al acestor soluri este reprezentat prin luturi şi argile. 

Regimul hridric percolativ a determinat spălarea sărurilor, o anumită debazificare şi migrare a 

coloizilor minerali cu formarea orizontului argilic respectiv pudrarea orizontului superior cu silice. 

Prezenţa orizontului argilic determină o supraumezire în profilul de sol, ceea ce determină o 

pseudogleizare slab-puternică a solului. 

Aceste fenomene sunt mai pronunţate în cazul solurilor brune podzolite. Pe versanţi inclinaţi 

8-18% solurile sunt afectate de eroziune, neapreciabil – moderat. 

2. Solurile brune  

Sunt răspândite în zona teraselor, mai ales pe terasele sudice în condiţii variate de microrelief. 

În mare suprafaţă aceste soluri se întâlnesc pe versanţi înclinaţi, pe materiale parentale lutoase. 
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Drenajul extern în general bun, face ca aceste soluri să fie puţin afectate de fenomene de 

pseudogleizare slabă. Fiind situate în majoritate pe versanţi (8-25%) sunt afectate de fenomene de 

eroziune, solificarea fiind oarecum încetinită. Procesele bioacumulative sunt în general slabe. 

3. Vertisolurile 

Se găsesc răspândite în zona teraselor în condiţii de relief în general mai slab înclinat, esenţial 

fiind materialul parental care este o argilă gonflantă. Formarea şi însuşirile vertisolului au fost puternic 

condiţionate de materialul parental, reprezentat de argila alcătuită din minerale argiloase tristratificate 

(mai ales montmorillonit). Ca urmare a variaţiei conţinutului de umiditate, are loc o variaţie de volum 

a masei solului cu apariţia caracterelor vertice: feţe de alunecare, crăpături, relief gilgai. În funcţie de 

microrelief aceste soluri sunt afectate de procese de pseudogleizare slab-moderată. Aceste soluri au o 

fertilitate mijlocie, principalele însuşiri negative fiind impermeabilitatea şi compactibilitatea. 

4. Soluri gleice 

Sunt răspândite în zona de luncă şi microluncă pe forme de microrelief depresionar şi un 

material parental reprezentat prin depozite lutoase. Formarea şi însuşirile solului au fost determinate 

de adâncimea apei freatice. 

În zonele depresionare cu nivelul apei freatice la adâncimi de 0,6-1,0 m s-au format soluri 

gleice mlăştinoase, iar în condiţii de apă freatică la 1-1,5m s-au format solurile gleice.   

Solurile gleice au o fertilitate slabă, necesitând măsuri de ameliorare. 

5. Soluri pseudogleice 

Apar frecvent  în condiţiile teraselor cu drenaj intern şi extern defectuos din partea de nord-est 

a arealului studiat. Sunt soluri evoluate sub influenţa unui proces determinat de stagnarea apei la 

suprafaţă şi în profilul de sol. Supraumezirea este favorizată de condiţiile de relief reprezentat prin 

forme lipsite sau cu drenaj extern foarte slab şi de materialul parental greu permeabil format fie 

geologic fie prin procese de pseudogeneză. În funcţie de materialul parental cu pseudogleizarea s-a 

desfăşurat şi podolizarea sau vertisolajul. Unele piştiri de coastă sau microrelieful puternic depresionar 

au determinat formarea solului pseudogleic mlăştinos. 

Însuşirile fizice şi chimice nefavorabile creşterii plantelor determină o slabă fertilitate a 

acestor soluri, fapt ce impune luarea unor măsuri de ameliorare. 

6. Erodisoluri şi regosoluri 

Sunt răspândite în zona teraselor în condiţii de relief fragmentat sau puternic fragmentat 

(culmi înguste, frunţi de terasă, versanţi puternic înclinaţi). 

Materialul parental este constituit din luturi sau argile. Formarea erodisolurilor şi a 

regosolurilor este rezultatul acţiunii apei ca agent eroziv. Sunt soluri slab evoluate, ritmul eroziunii 

fiind mai intens decât cel al procesului de solificare. Sunt solurile cu fertilitatea cea mai scăzută. 

7.   Soluri aluviale şi aluviuni 

Sunt răspândite în zona de luncă şi microluncă, formarea lor fiind condiţionată de factori ca: 

relieful de luncă, depozitele fluviatile, excesul de apă freatică. În general sunt afectate de procese de 
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gleizare (de la slab la puternic) şi au o fertilitate scăzută datorita în special conţinutului mare de 

schelet. Sunt soluri tinere mai puţin evoluate. 

 

4.6. Bonitarea terenurilor agricole 

 
Bonitarea terenurilor agricole are drept scop determinarea potenţialului de producţie al 

acestora, o corectă planificare şi aplicarea tehnologiilor moderne, menite să contribuie la valorificarea 

superioară a potenţialului productiv. 

 Prin bonitare se determină capacitatea medie de producţie a terenurilor pentru anumite 

folosinţe şi culturi la nivelul actual al dezvoltării tehnologiei agricole. 

 Criteriile folosite la determinarea notei de bonitare sunt (metodologia ICPA București, 

ASAS): 

a) însuşirile solului 

b) adâncimea apei freatice (hidrogeologia) 

c) relieful (ora şi morfologia terenurilor) 

d) resursele climatice 

e) lucrările de îmbunătăţire funciare existente. 

 Indicatorii folosiţi pentru stabilirea notei de bonitare sunt următorii: 

1) panta terenului; 

2) temperatura medie anuală-corectată; 

3) precipitaţiile medii anuale-corectate; 

4) adâncimea apei freatice; 

5) textura în stratul arat sau în primii 20 cm; 

6) textura pe profil; 

7) stadiul de gleizare a solului; 

8) stadiul de pseudogleizare a solului; 

9) nivelul de solutizare sau salinizare a  solului; 

10) volumul edafic util; 

11) porozitate totală; 

12) reacţia în stratul arat sau în primii 20 cm; 

13)  rezerva de humus în primii 50 cm; 

14) inundabilitatea; 

15) lucrările de îmbunătăţiri funciare existente; 

16) conţinutul în CaCO3 în primii 50 cm. 

 Fiecare din indicatorii de mai sus au diferite graduări şi fiecare graduare, mod de folosinţă sau 

cultură au coeficienţi de bonitare. 

 Calculul notelor de bonitare se face înmulţind între ele valorile coeficienţilor pentru indicatorii 

luaţi în calcul, iar rezultatul se înmulţeşte cu 100. Nota de bonitare pentru folosinţa ca arabil se 

calculează ca medie aritmetică a celor mai mici note pentru un număr de 4 culturi. 

 Pe baza notelor de bonitare acordate unităţilor de sol s-a făcut încadrarea acestora în 10 clase 

de bonitare pe categorii de folosinţă şi culturi: 

- clasa I   = 91 - 100 puncte 

- clasa II    = 81-90 puncte 

- clasa III   = 71-80 puncte 

- clasa IV   = 61-10 puncte 
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- clasa  V    = 51-60 puncte 

- clasa VI   = 41-50 puncte 

- clasa VII   = 31-40 puncte 

- clasa VIII   = 21-30 puncte 

- clasa IX   = 11-20 puncte 

- clasa X   = 0-10 puncte 

 Prin gruparea a două câte două din clasele menţionate a rezultat o variantă de bonitare în cinci 

clase de favorabilitate: 

1. foarte favorabil  I  = 81-100 puncte 

2. foarte favorabil II = 61-80 puncte 

3. favorabil I  = 41-60 puncte 

4. favorabil II  = 21-40 puncte 

5. puţin nefavorabil  = 0-20 puncte 

Conform notelor de bonitare cele mai bune condiţii ecologice le găsesc păşunile. 

Echivalenţa dintre kg produs pe punct de bonitare în condiţiile tehnologice medii la ora 

actuală publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.183 din 19 iulie 1994, (Legea nr. 

16/1994 modificată prin Legea 65/1998) este de kg/punct: 

Grâu:    40 kg 

Orz:    45 kg 

Porumb:   52 kg 

Floarea soarelui:  16 kg 

Cartof:    200 kg 

Sfeclă zahăr:   280 kg  

Echivalenţa dintre kg produs şi punct de bonitare conform Directivei biocarburanţilor şi 

Directivei nitraţilor (după Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucureşti) este de 

kg/punct: 

Grâu:    65 kg  

Orz:    72 kg  

Porumb:   85 kg  

Floarea soarelui:  30 kg  

Soia:    29 kg  

Mazăre:  32 kg 

Fasole:   20 kg 

Cartof:   416 kg 

Lucernă:  450 kg 

Trifoi:   250 kg 

Păşuni:   250 kg 

Fâneţe:   250 kg 

 

4.6.1. Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Bănia 

 
Teritoriul comunei Bănia este amplasat aproximativ în partea centrală a Depresiunii 

Almăjului, la circa 77 km de reşedinţa de judeţ, Reşiţa, la 60 km de Oraviţa, circa 111 km de Moldova 

Nouă şi 103 km de Caransebeş. Comuna Bănia se întinde pe o suprafaţă de 20592 ha, din care 7459 

reprezintă suprafaţă agricolă (anul 2012). 
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Centrul politico-administrativ al comunei este localitatea Bănia, în subordinea căreia este 

înscris satul Gârbovăţ. Comuna Bănia se învecinează: la est cu Rudăria, la vest cu Şopotu Vechi, la 

nord cu Bozovici, la sud cu Berzasca. 

Aşezarea geografică a teritoriului comunei Bănia este favorabilă din punct de vedere climatic, 

fiind situată la adăpostul lanţului muntos înconjurător (Munţii Aninei, Munţii Almăjului) sun influenţa 

unui climat submediteranean. 

Depresiunea Bozovici (Almăj) iese la evidenţă prin caracterul ei de larg şindariu (relief cutat, 

cu alternanţa unor forme negative si pozitive –văi şi culmi); faliat pe margini pe terase fluviatile în 

trepte largi mai ales în partea stângă  râului Nera. 

Elementele complexului întâlnesc individualizarea a trei unităţi de microrelief distincte: 

munte, terasă, luncă. Munţii domină partea de sud a teritoriului comunei Bănia, constituind o parte 

integrantă din munţii Almăjului. 

Terenul agricol al comunei Bănia în suprafaţă de 7459 ha (2012) este constituit din 

următoarele folosinţe: arabil 1478 ha (20%), păşuni 4578 ha (61%), fâneţe 1328 ha 18(%) şi livezi 75 

ha (1%). 

 
Figura 4.4.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Bănia 

 

Prin gruparea unităţilor de teren (U.T.) studiate de către Oficiul pentru Studii Pedologice si 

Agrochimice (OSPA) Timişoara, rezultă următoarele tipuri dominante de soluri : 

1. Regosoluri  (eutrice, calcarice, litice): 16,8%; 

2. Aluviosoluri (eutrice, eutrice gleice): 13,7%; 

3. Eutricambosoluri  (eutrice, gleice, stagnice): 11,3%; 

4. Preluvosoluri (vertice, stagnice): 13,6%; 

5. Luvosoluri (vertice, stagnice, amfigleice): 9,2%; 

6. Vertosoluri (tipice, stagnice): 19,40%; 

7. Gleiosoluri (tipice-vertice): 2,3%; 

8. Stagnosoluri (tipice, luvice, molice): 8,3%; 

9. Alte asociaţii de soluri erodate cu ravene şi ogaşe, gropi de împrumut: 5,4%. 
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Figura 4.5.  Tipuri de soluri în Comuna Bănia 

 

 Referitor la încadrarea suprafeţei menţionate în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria 

de folosinţă „arabil”, situaţia se prezintă astfel: cl.a II-a 202 ha (2,7%), cl. a III-a 3871 ha (51,9%), cl. 

a IV-a 2111 ha (28,3%) şi cl. a V-a 1275 ha (17,1%). 

Tabelul 4.19 

Note de bonitare a terenurilor agricole în Comuna Bănia 

Nr. Crt. Tip de folosinţe şi culturi Note de bonitare 

1 Grâu 41 

2 Orz 41 

3 Porumb 39 

4 Floarea soarelui 27 

5 Cartof 35 

6 Sfeclă de zahăr 34 

7 Soia 36 

8 Mazăre-fasole 37 

9 In - ulei 31 

10 In fuior  38 

11 Cânepă 32 

12 Lucernă 34 

13 Trifoi 45 

14 Legume 35 

15 Arabil 35 

Sursa: calculaţii proprii şi date OSPA Timișoara 

Tabelul 4.20        

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în Comuna Bănia 

 

Nr. Crt. 
Tip de folosinţe şi culturi Note de bonitare 

1 Păşuni 67 

2 Fâneţe 44 

3 Vie vin 34 

4 Vie masă 19 

5 Măr 41 

6 Păr 30 

7 Prun 39 

8 Cireş, Vişin 28 

9 Cais 27 

10 Piersic 24 

Sursa: OSPA Timișoara 
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Factorii limitativi care influenţează semnificativ asupra calităţii pământului sunt determinaţi 

de gradul de tasare accentuat pe cca 49,8% din suprafaţă, panta terenului şi pericolul de eroziune 

(49,5%), excesul de umiditate freatică (28,6%), excesul de umiditate pluvială (67,9%), excesul de 

umiditate din revărsări (18,9%). Dintre însuşirile agrochimice menţionăm reacţia solului moderat şi 

puternic acidă (77,8%), conţinutul scăzut în humus şi alţi nutrienţi (azot, fosfor, potasiu) pe 62,9% din 

suprafaţă. 

Referitor la elementele restrictive menţionate care afectează potenţialul productiv al 

învelişului de sol, se impun, de la caz la caz, măsuri de corectare a reacţiei acide prin amendare calcică 

periodică, operaţiune ce se recomandă a fi aplicată în complex cu alte măsuri, precum fertilizările 

radicale şi ameliorative, eliminarea excesului de umiditate prin lucrări de combatere şi prevenire a 

acestuia (canale, şanţuri, rigole, drenări etc.) prevenirea şi combaterea eroziunii solului şi a 

alunecărilor de teren prin executarea de valuri de pământ, brazde, canale de coastă, perdele 

antierozionale, culturi în fâşii etc. 
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Tabelul 4.21 

Cartograma claselor de favorabilitate în comuna Bănia 

 

Nr. 

crt 

Categoria 

de 

folosinţă 

Repartizarea ponderii categoriilor de folosinţă agricolă pe clase de bonitare (pretabilitate) - (%) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota medie 

ponderată 

1 Grâu 
- 0.57 2.35 38.35 26.81 17.94 3.99 7.92 2.06 - 

41 

2 Porumb 
0.57 - 1.36 8.81 39.08 21.01 19.59 4.69 4.88 0.57 

39 

3 
Floarea 

soarelui 

- - 0.57 1.36 11.28 27.32 32.96 18.76 7.73 - 
27 

4 Cartof 
- - 0.57 3.17 9.22 38.45 19.78 16.51 12.30 - 

35 

5 In ulei 
- - 1.74 12.52 22.69 12.52 25.23 20.54 4.75 - 

31 

6 Trifoi 
0.57 - 3.65 51.51 21.17 10.33 3.01 9.76 0.00 0.57 

45 

7 Legume 
- - - 1.27 4.53 1.08 2.41 0.00 0.00 - 

35 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
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4.6.2. Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Bozovici 

 
         Teritoriul unităţii administrativ teritoriale Bozovici se află situat în judeţul Caraş-Severin, în 

sudul judeţului, în Ţara Almăjului, la cca. 100 km distanţă de Reşiţa. Comuna Bozovici are următorii 

vecini: 

- la nord cu teritoriul comunal Văliug 

- la sud cu teritoriul comunal Eftimie Murgu şi Bănia 

- la est cu teritoriul comunal Prigor 

- la vest teritoriul oraş Anina 

-    sud-vest teritoriul comunal Lăpuşnicu Mare 

-    la nord-est cu teritoriul comunal Caraşova 

Legătura cu celelalte zone este realizată prin pasuri şi trecători de origini şi altitudini diferite. 

Valea Minişului leagă Depresiunea Bozovici de Depresiunea Oraviţa, delimitând Munţii  Semenicului 

de Munţii Aninei.  

Altitudinea absolută a luncii scade de la NE spre SV de la 252 m în aval de Prilipeţ la 233 m 

în aval de Bozovici. Litologia este variată de la materialele cele mai grosiere (nisip, prundiş) până la 

cele mai fine, toate se îmbină, se stratifică, fără a putea defini un ritm sau o regulă a stratificării sau 

aluvionării. 

Terenul agricol al comunei Bozovici în suprafaţă de 7274 ha (2012) este constituit din 

următoarele folosinţe: arabil 1161 ha (16%), păşuni 4299 ha (59%), fâneţe 1491 ha (21%) şi livezi 323 

ha (4%). 

 
Figura 4.6.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Bozovici 

 

Prin gruparea unităţilor de teren (U.T.) studiate de către Oficiul pentru Studii Pedologice si 

Agrochimice (OSPA) Timişoara, rezultă tipurile dominante de soluri din tabelul 4.22  
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Tabelul 4.23 

Evidenta terenurilor agricole pe tipuri de sol 

 

Suprafaţa 

agricolă 

Tipuri de sol 

Regosoluri 

RS 

Aluviosoluri 

AS 

Rendzină 

RZ 

Eutricambosoluri 

EC 

Districambosoluri 

DC 

Preluvosoluri 

EL 

Luvosoluri 

LV 

Pelosoluri 

PE 

Vertosoluri 

VS 

Stagnosoluri 

SG 

Gleosoluri 

GS 

Hectare 681.3 676.2 63.9 927.4 2619.65 1127.75 896.9 1.8 130.6 137.7 50.8 

Procent 9.32% 9.25% 0.87% 12.68% 35.82% 15.42% 12.26% 0.02% 1.79 1.88 0.69 

Sursa: OSPA Timișoara 

 
Figura 4.7. Tipuri de soluri în Comuna Bozovici 
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Referitor la încadrarea suprafeţei analizate în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria de 

folosinţă, situaţia se prezintă astfel: cl.a II-a 296,4 ha (4,05%), cl. a III-a 1825,2 ha (24,95%), cl. a IV-

a 3606,25 ha (49,31%) şi cl. a V-a 1586,15 ha (21,69%). 

Tabelul 4.23 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Bozovici 

 

 

Nr. Crt. 

Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Grâu 40 

2.  Orz  40 

3.  Porumb 39 

4.  Floarea soarelui 32 

5.  Cartof 37 

6.  Sfeclă de zahăr  38 

7.  Soia 37 

8.  Mazăre-fasole 39 

9.  In ulei 34 

10.  In fuior 44 

11.  Cânepă  36 

12.  Lucernă  39 

13.  Trifoi 42 

14.  Legume 36 

15.  Arabil 37 
Sursa: OSPA Timișoara 
 

Tabelul 4.24 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Bozovici 

 

 

Nr. Crt. 

Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Păşuni 61 

2.  Fâneţe 53 

3.  Vie vin 39 

4.  Vie masă 22 

5.  Măr 41 

6.  Păr 45 

7.  Prun 44 

8.  Cireş-vişin 38 

9.  Cais 38 

10.  Piersic 37 
Sursa: OSPA Timișoara 
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Tabelul 4.25 

Încadrarea terenului agricol pe folosinţe în clase de calitate după nota de bonitare medie în comuna Bozovici 

 

 

Nr. crt. 

Categoria 

de folosinţă 

Clasa de calitate 

Încadrarea medie pe 

comună 
 

I 

 

II III IV V 

ha nota ha nota ha nota ha nota ha nota ha clasa nota 

1 Arabil 
0 

0,00% 
0 

69,2 

5,88% 
63 

501,7 

42,63% 
52 

366,31 

31,12% 
31 

239,8 

20,37% 
16 

1177 

100% 
IV 38 

3 Păşuni 
59,2 

3.53% 
83 

1153,05 

26,82% 
67 

2052,9 

47,74% 
56 

1034,85 

24,07% 
31 

0 

0,00% 
0 

4300 

100% 
III 53 

4 Fâneţe 

53.4 

3,53% 

 

81 
422,5 

27,91% 
68 

732,9 

48,41% 
51 

244,7 

16,16% 
29 

60,5 

4,00% 
20 

1514 

100% 
III 52 

5 Livezi 
0 

0,00% 
0 

92.8 

28,73% 
70 

144,8 

44,83% 
51 

55,9 

17,31% 
30 

29,5 

9,13 
12 

323 

100% 
III 49 

6 Total agricol (*) 
0 

0,00% 
0 

296.4 

4.05% 
65 

1825.2 

24.95% 
50 

3606.25 

49.31% 
32 

1586.15 

21.69% 
10 

7314 

100% 
IV 33 

7 TOTAL (*) 
0 

0,00% 
0 

296.4 

4.05% 
65 

1825.2 

24.95% 
50 

3606.25 

49.31% 
32 

1586.15 

21.69% 
10 

7314 

100% 
IV 33 

(*): după clase de calitate determinate cu nota de bonitare pentru Arabil, indiferent de folosinţa actuală 

Sursa: OSPA Timișoara 
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4.6.3. Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Dalboşeţ 

 
Teritoriul Comunei Dalboşeţ Jud. Caraş-Severin este amplasat aproximativ în partea centrală a 

Depresiunii Almăjului la 81 km SE de reşedinţa de judeţ, oraşul Reşiţa, la 64 km sud de oraşul Oraviţa 

şi la cca. 108 km SV de oraşul Caransebeş. Cea mai apropiată staţie CFR se găseşte în localitatea 

Iablaniţa la 45 km nord-est. 

Comuna Dalboşeţ se învecinează : 

- la vest, sud-vest cu comuna Şopotu Nou 

- la vest, nord-vest cu comuna Lăpuşnicu Mare 

- la est cu comuna Bănia 

- la sud cu comuna Sicheviţa 

Centrul politico-administrativ al comunei este Dalboşeţ, localitate în subordinea căreia este 

înscris şi satul Şopotu Vechi precum si cătunele Reşiţa Mică, Reşiţa Mare, Bârz şi Boina. 

Aşezarea geografică a teritoriului comunei Dalboşeţ este favorabilă din punct de vedere climatic, fiind 

situata la adăpostul lanţului muntos înconjurător (Munţii Aninei şi Munţii Almăjului) sub influenţa 

unui climat submediteranean. 

Procesele morfogenetice caracteristice zonei condiţionate de acţiunea reţelei hidrografice 

(Nera cu afluenţii ei) au generat un relief cu aspect deluros. 

Puternica fragmentare a reliefului cu formare de versanţi abrupţi, văi de eroziune, ogaşe şi ravene, 

versanţi complecşi cu zone abrupte în alternanţă cu concavităţi şi convexităţi pronunţate, precum şi 

existenţa la zi sau aproape de suprafaţă pe culmi înguste sau punţi de terasă, a unor pietrişuri şi  

nisipuri, sunt consecinţe a unor vechi şi puternice eroziuni. 

 În ansamblu, relieful perimetrului studiat se desfăşoară într-un plan general ce înclină de la 

SE-NV, cu valori cuprinse între 250-500 m. 

 Elementele complexului întâlnesc individualizarea a trei unităţi de microrelief distincte: 

munte, terasă, luncă. 

 Munţii domină partea de sud a teritoriului comunal Dalboşeţ, constituind o parte integrantă  

din Munţii Almăjului. 

Desfăşurarea spaţială a teraselor exprimă un evident caracter de paralelism în profil 

longitudinal, în concordanţă cu văile ce le străbat şi asimetric în profil transversal. 

 Racordarea teraselor cu unităţile de relief învecinate (Munţii Almăjului la sud, respectiv Lunca 

Nerei la nord) se face distinct prin terase deosebite ca viaţă, cât şi morfologic şi structural. La sud 

acordul cu Munţii Almăjului se realizează prin vechi terase suspendate la circa 150-200 m altitudine. 

Trecerea spre munte se face net, distinct, doar izolat se schiţează înguste zone de trecere, probabil mici 

glacisuri. Relieful acestor terase este puternic fragmentat de văi principale şi secundare. 

Sub raportul reliefului, teritoriul comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, oferă condiţii 

mediocre practicării unei agriculturi moderne, dată fiind nemecanizabilitatea pe suprafeţe considerabil 

de mari. Aplicând tehnologii adecvate pot fi create condiţii favorabile sectorului zootehnic şi 

pomiculturii. 
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Terenul agricol al comunei Dalboşeţ în suprafaţă de 8627 ha (2012) este constituit din 

următoarele folosinţe: arabil 1236 ha (16%), păşuni 4299 ha (59%), fâneţe 1491 ha (21%) şi livezi 323 

ha (4%). 

 
Figura 4.8.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe  

 

  Tabelul 4.26 

Evidența suprafețelor agricole pe tipuri de sol în Comuna Dalboșeț 

 

Nr. crt. Tipuri de sol Suprafaţă (ha) % 

1.  Sol brun argiloluvial (preluvosol) 529,92 13 

2.  Sol brun luvic (preluvosol) 348,78 8,4 

3.  Luvisol albic (luviosol) 137,30 3,40 

4.  Sol brun eumezobazic (Eutricambosol) 519,65 12,7 

5.  Sol brun acid tipic (districambisol) 860,04 21,09 

6.  Sol gleic (Gleiosol) 114,58 4,5 

7.  Sol negru clinohidromorf (cernisol) 13,00 0,32 

8.  Sol pseudogleic (stagnosol) 28,20 0,7 

9.  Vertisoluri 6,5 0,16 

10.  Litosol 21,1 0,52 

11.  Regosoluri 577,82 14,2 

12.  Protisoluri 140,89 3,5 

13.  Sol aluvial (aluviosol) 145 3,5 

14.  Erodisol  572,45 14 

15.  Coluvisol (aluviosol) 77,9 1,6 

Sursa: OSPA Timișoara 
 

În cadrul studiului efectuat de OSPA Timișoara 

au fost cartate 3 zone de macrorelief: munte, 

zona piemontală şi de terasă şi lunca râului 

Nera. Apele freatice se găsesc la adâncimi 

diferite în funcţie de relief, pe platouri şi 

versanţi sub 10 m adâncime, pe terasele 

inundabile între 3 - 5 - 10 m adâncime, iar în 

luncă între 0 – 3 m . Pânza freatică nu prezintă 

un conţinut ridicat de săruri nocive. 
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Figura 4.9. Tipuri de soluri în Comuna Dalboșeț 

 

Tabelul 4.27 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Dalboşeţ 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 42 

2. Orz  44 

3. Porumb 38 

4. Floarea soarelui 30 

5. Cartof 33 

6. Sfeclă de zahăr  30 

7. Soia 39 

8. Mazăre-fasole 40 

9. In ulei 32 

10. In fuior 38 

11. Cânepă  32 

12. Lucernă  34 

13. Trifoi 41 

14. Legume 30 

15. Arabil 38 

Sursa: OSPA Timișoara 
Tabelul 4.28 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Dalboşeţ 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 54 

2. Fâneţe 33 

3. Vie vin 42 

4. Vie masă 27 

5. Măr 40 

6. Păr 34 

7. Prun 36 

8. Cireş-vişin 31 

9. Cais 30 

10. Piersic 26 

Sursa: OSPA Timișoara 
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Tabelul 4.29 

Repartizarea folosinţelor agricole pe clase de bonitare (pretabilitate) în comuna Dalboşeţ 

 

Nr. 

crt 

Categorie de 

folosinţă 

Repartizarea ponderii categoriilor de folosinţă agricolă pe clase de bonitare (pretabilitate) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota medie 

ponderată 

1 Arabil - - 18.6 7.61 11.38 23.93 25.16 9.33 3.99 - 38 

2 Pomi - 1.303 21.46 9.24 2.961 29.903 7.165 27.56 0.414 - 38 

3 Vii - - 23.87 - 54.65 9.55 - 11.93 - - 48 

4 Păşuni 7.22 2.52 2.52 11.89 47.3 20.14 2.42 5.17 0.79 7.22 47 

5 Fâneţe - - 0.2 6.41 6.06 5.73 54.06 24.26 3.28 - 25 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
 

Tabelul 4.30 

Repartizarea suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (favorabilitate) pentru principalele culturi în comuna Dalboşeţ 

 

Nr. 

crt 
Cultura 

Repartizarea ponderii suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (pretabilitate) (%) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota medie 

ponderată 

1 Grâu - - 11.80 7.18 14.58 15.67 24.77 17.99 4.10 3.92 42 

2 Porumb - - 2.35 1.17 21.73 14.26 30.32 14.19 10.71 5.25 38 

3 Floarea-soarelui - - - - 2.59 25.59 30.37 15.13 20.94 5.38 30 

4 Cartofi - - 
 

1.66 0.74 23.93 11.18 3.99 40.19 18.31 33 

5 Sfeclă de  zahăr - - 1.17 4.92 8.33 18.26 6.46 28.32 18.20 14.35 30 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
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În concluzie putem afirma că terenurile comunei Dalboşeţ au o pretabilitate redusă pentru 

creşterea şi dezvoltarea plantelor  agricole. 

În vederea sporirii productivității agricole se recomandă plantele care întrunesc condiţiile 

optime de înaltă productivitate, lucrări agrotehnice adecvate executate la un conţinut optim de 

umiditate a solului şi aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte. 

 

4.6.4. Bonitarea terenurilor agricole în comuna Eftimie Murgu 

 
Comuna Eftimie Murgu este situată în Depresiunea Almăjului, de o parte şi de alta a râului 

Rudăria, fiind învecinată în partea de sud-vest şi vest de comuna Bănia de care este despărţită de 

părăul Gârbovăţ, în partea de est de comuna Prigor, hotarul fiind pe valea pârâului Ilaţ, iar în partea de 

nord şi nord-est, este mărginită de Bozovici şi Prilipeţ. 

Zona studiata face parte din Depresiunea Almăjului care este un întins glacis, despărțit pe 

latura nordica de masivul cristalin al Semenicului, iar pe latura sudica de cristalinul Almăjului printr-

un sistem de falii. Originea depresiunii este tectonica luând naștere in urma prăbușirii din Tortanian. 

Aceasta a fost apoi umpluta de depozite neogene diverse care au fost modelate de apele Nerei şi în 

particular, pentru suprafaţa cartată de pârâul Rudăria. A luat naştere astfel un relief deluros cu glacisuri  

prelungi, cu lunci şi terase lungi, puternic ondulate.  

Forme de relief, terase, luncile se întâlnesc de-a lungul râului Rudăria, pârâurilor Gârbovăţ, 

Ruşnic şi Ilaţ care străbat perimetrul studiat. Cea mai întinsă este lunca Rudăriei, apoi a Gârbovăţului 

şi Ilaţului.  

Majoritatea terenurilor din lunci sunt inundate de către râurile şi pârâurile ce le străbat, 

îndeosebi în perioada de primăvară-început de vară, când au loc precipitaţiile cele mai multe. 

Între cele patru râuri şi pârâuri amintite se întâlnesc terasele Nerei-Rudăriei, sub forma unor dealuri 

alungite pe o direcţie aproape paralelă cu direcţiile de curgere ale râurilor şi pârâurilor ce le-au sculptat 

în vechea terasă a Nerei. Înălţimea lor este redusă (maxim 200 m)au plahore înguste în versanţi, au 

dese inflexiuni ale pantelor (versanţi complecşi).  

În funcţie de pantă şi expoziţie, pe aceste forme de relief se întâlnesc şi cele mai bine reliefate 

fenomene de eroziune. Astfel pe versanţii cu o pantă de 20-30% şi expoziţie sudică şi sud-vestică, pe 

plahorele înguste, solurile existente prezintă urme de eroziune în suprafaţă de la slab până la puternic . 

Versanţii cu expoziţie nordică şi nord estică sunt mai puţin erodaţi în suprafaţă sau deloc, dar la o 

pantă de circa 20-30% prezintă fenomene de alunecări  stabilizate însă în prezent. Datorită rupturilor 

produse prin alunecări, care au fost spălate puternic de precipitaţii, se întâlnesc  eroziuni  în adâncime 

care au evoluat până la ogaşe şi ravene.  

La contactul dintre Munţii Almăjului care mărginesc partea de sud-sud-vest teritoriul comunei 

Eftimie Murgu şi relieful de terasă, se întâlneşte o prispă piemontană de o lăţime relativ redusă, care 

nu a suferit fenomenele de sedimentare care au format terasele, ci doar pe cele de eroziune, fiind şi ea 

puternic fragmentată de mulţimea pâraielor ce izvorăsc din Munţii Almăjului şi care după un traseu 

scurt pe teritoriul comunei Eftimie Murgu se varsă în râul Rudăria. Această prispă piemontană se 
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deosebeşte de formele de relief anterioare, şi prin solurile formate care au în general un profil mult mai 

scurt, roca dură găsindu-se mai aproape de suprafaţă, cu un conţinut ridicat de fragmente de roci 

nealterate, o aciditate mai pronunţată. 

În cadrul aceste forme de relief, se întâlnesc şi formele cele mai accentuate de eroziune în adâncime, 

sub forma ogaşelor şi ravenelor, ce însoţesc cursurile unor pârâie cu debit variabil, mult influenţate de 

regimul pluviometric. 

Din punct de vedere hidrografic zona se încadrează în bazinul hidrografic al Nerei, fiind 

străbătută de numeroase râuri şi pâraie, dintre care cele care au un debit permanent şi mai mare sunt: 

- Râul Rudăria, cel mai important, după ce iese din cheile care-i poartă numele, traversează 

comuna Eftimie Murgu, împărţind-o în două. La ieşirea din comună formează o luncă cu o 

suprafaţă relativ redusă supusă deseori inundării şi revărsărilor. 

Din punct de vedere al calităţii, apa Rudăriei are un conţinut normal de săruri, nu este poluată 

şi poate fi folosită pentru udarea terenurilor unde se cultivă legumele. Celelalte pâraie: Gârbovăţul, 

Ruşnicul, Cotovăţul, Ilaca şi Ilaţul, care străbat suprafaţa comunei au debite variabile în funcţie de 

anotimp, calitatea apei este bună pentru adăpatul animalelor ceea ce a şi făcut ca în anumite locuri de 

pe cursul acestor pâraie să fie amenajate stâne pentru oi.  

Luncile lor sunt înguste, inundabile aproape în fiecare an, primăvara având mereu soluri tinere, în 

formare. 

Atât Rudăria cât şi celelalte pâraie, în perioada revărsărilor transportă şi depun o cantitate 

apreciabilă de nisip, cu o granulaţie fină şi de mâl, ceea ce face ca solurile din lunci să aibă o textură 

luto-nisipoasă sau lutoasă, şi o permeabilitate ridicată. 

În cazul regularizării cursurilor Rudăriei şi Gârbovâţului, luncile celor două râuri ar putea fi folosite în 

condiţii optime pentru cultivarea legumelor, îndeosebi în condiţii de irigaţie în perioadele secetoase. 

Microluncile celorlalte pârâruri (Ruşnicul, Iloca, Cotovăţul, Ilaţul) datorită suprafeţelor reduse 

ce le ocupă şi a terenului accidentat ce le înconjoară, nu sunt propice amenajărilor speciale, rămânând 

la categoriile de folosinţă actuală (păşuni sau fâneţe). 

Apa freatică în luncile râurilor şi pâraielor amintite au un caracter oscilant, variind între 0,5-

1,5 m, în funcţie îndeosebi de debitul lor. Pe formele de relief terasele sau piemontane, apa freatică se 

găseşte la adâncimea de peste 20 m, neinfluenţând profilul solurilor. Doar la baza versanţilor care fac 

trecerea între terase şi lunci, apa freatică se poate găsi la adâncimi cuprinse între 2,5-3 m, în acest caz 

putând să influenţeze profilul solurilor. 

Zona este de origine tectonică (grabem), luând naştere în urma prăbuşirilor din Tectonian. 

Aceasta a fost apoi umplută de depozitele tectoniene şi tarnaţiene  care au fost modelate de apele Nerei 

şi Rudăriei luând astfel naştere relieful actual. Materialele sedimentare ale depozitelor tectoniene şi 

sarmaţiene  au fost transportate de râurile existente sau torenţi din masivul cristalin, vechi, al munţilor 

Almăjului. 

Aceste materiale sedimentare de diverse compoziţii sub influenţa factorilor transportori 

(îndeosebi apele) cât şi sub influenţele regimului termic şi pluvial au suferit diferite transformări fizice 
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şi chimice. Au rezultat din aceste procese, roci parentale diverse care au avut o influenţă însemnată în 

formarea solurilor.  

În luncile râurilor şi pâraielor amintite, predomină rocile psamitice, necimentate, alături de 

cantităţi variabile de roci psefitice (în general pietrişurile) şi roci pelictice (îndeosebi mâlurile). Pe 

aceste materiale parentale au luat naştere în general soluri puţin evaluate: solurile aluviale, aluviunile 

în diferite stadii de gleizare. 

Terenul agricol al comunei Eftimie Murgu în suprafaţă de 3468 ha (2012) este constituit din 

următoarele folosinţe: arabil 979 ha (28%), păşuni 1705 ha (49%), fâneţe 440 ha (13%) şi livezi 344 

ha (10%). 

 
Figura 4.10.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Eftimie Murgu 

 

 

Tabelul 4.31 

Evidența suprafețelor agricole pe tipuri de sol în Comuna Eftimie Murgu 
 

Nr. 

crt. 
Tipuri de sol Suprafaţă (ha) % 

1. Aluvisoluri 275,5 10,63 

2. Eutricambosoluri 154 5,92 

3. Gleiosoluri 81 3,12 

4. Litosoluri 32 1,23 

5. Luvosoluri 481 18,5 

6. Preluvosoluri 439,5 16,9 

7. Regosoluri 304,5 11.71 

8. Stagnosoluri 307 11,81 

9. Vertosoluri 186 7,15 

10. Alte soluri erodate cu ravene şi ogaşe, gropi de împrumut 338,5 13,02 

Sursa: OSPA Timișoara 
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Figura 4.11. Tipuri de soluri în Comuna Eftimie Murgu 

 

Tabelul 4.32 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Eftimie Murgu 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 38 

2. Orz  38 

3. Porumb 35 

4. Floarea soarelui 26 

5. Cartof 33 

6. Sfeclă de zahăr 33 

7. Soia 35 

8. Mazăre-fasole 37 

9. In ulei 32 

10. In fuior 39 

11. Cânepă 34 

12. Lucernă 34 

13. Trifoi 33 

14. Legume 26 

15. Arabil 29 

Sursa: OSPA Timișoara şi calculaţii proprii 
 

Tabelul 4.33 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Eftimie Murgu 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 53 

2. Fâneţe 36 

3. Vie vin 31 

4. Vie masă 20 

5. Măr 27 

6. Păr 33 

7. Prun 30 

8. Cireş-vişin 21 

9. Cais 30 

10. Piersic 28 

Sursa: OSPA Timișoara şi calculaţii proprii 
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4.6.5. Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Lăpușnicu Mare 

 
Teritoriul comunei Lăpușnicu Mare este amplasat aproximativ în partea de vest a Depresiunii 

Almăjului la 77 km de reşedinţa de judeţ, oraşul Reşiţa, la 60 km sud-est de oraşul Oraviţa şi la 110 

km sud-vest de oraşul Caransebeş. Cea mai apropiată staţie CFR se găseşte în localitatea Iablaniţa la 

48 km nord-est. 

Comuna Lăpușnicu Mare se învecinează : 

- la vest, nord-vest cu orașul Anina 

- la vest cu comuna Ciclova Română și Sasca Montană  

- la est și nord-est cu comuna Bozovici 

- la sud și sud-est cu comuna Dalboșeț 

- la sud și sud-vest cu comuna Șopotu Nou 

Centrul politico-administrativ al comunei este Lăpușnicu Mare, localitate în subordinea căreia 

este înscris şi satul Moceriș. 

Aşezarea geografică a teritoriului comunei Lăpușnicu Mare este favorabilă din punct de vedere 

climatic sub influenţa unui climat submediteranean. 

Procesele morfogenetice caracteristice zonei condiţionate de acţiunea reţelei hidrografice 

(Nera cu afluenţii ei) au generat un relief cu aspect deluros. 

Puternica fragmentare a reliefului cu formare de versanţi abrupţi, văi de eroziune, ogaşe şi 

ravene, versanţi complecşi cu zone abrupte în alternanţă cu concavităţi şi convexităţi pronunţate, 

precum şi existenţa la zi sau aproape de suprafaţă pe culmi înguste sau punţi de terasă, a unor pietrişuri 

şi  nisipuri, sunt consecinţe a unor vechi şi puternice eroziuni. 

Elementele complexului întâlnesc individualizarea a trei unităţi de microrelief distincte: munte, terasă, 

luncă. Munţii domină partea de sud a teritoriului comunei Bănia, constituind o parte integrantă din 

munţii Almăjului. 

Terenul agricol al comunei Lăpușnicu Mare în suprafaţă de 5654 ha (2012) este constituit din 

următoarele folosinţe: arabil 707 ha (12%), păşuni 3281 ha (58%), fâneţe 1444 ha 26(%) şi livezi 222 

ha (4%). 

 
Figura 4.12.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Lăpușnicu Mare 
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Tabelul 4.34 

Evidența suprafețelor agricole pe tipuri de sol în Comuna Lăpușnicu Mare 

 

Nr. 

crt. 
Tipuri de sol Suprafaţă (ha) % 

1. Preluvosol 225.5 6.9 

2. Eutricambosol 1100.88 33.5 

3. Districambisol 338.94 10.3 

4. Gleiosol 217 6.6 

5. Cernisol 25.3 0.8 

6. Stagnosol 7.5 0.2 

7. Vertisoluri 10.1 0.3 

8. Litosol 9.3 0.3 

9. Regosoluri 62.4 1.9 

10. Protisoluri 51.9 1.6 

11. Erodisol  630.4 19.2 

12. Aluviosol 1029.1 12.1 

13. Altele 106 3.2 

Sursa: calculaţii după date OSPA Timișoara 

 
Figura 4.13. Tipuri de soluri în Comuna Lăpușnicu Mare 

 

Tabelul 4.35 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Lăpuşnicu Mare 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Grâu 32 

2.  Orz  35 

3.  Porumb 42 

4.  Floarea soarelui 27 

5.  Cartof 33 

6.  Sfeclă de zahăr  34 

7.  Soia 31 

8.  Mazăre-fasole 32 

9.  In ulei 29 

10.  In fuior 31 

11.  Cânepă  29 

12.  Lucernă  29 

13.  Trifoi 33 

14.  Legume 32 

15.  Arabil 32 

Sursa: OSPA Timișoara 
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Tabelul 4.36 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Lăpuşnicu Mare 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Păşuni 51 

2.  Fâneţe 35 

3.  Vie vin 22 

4.  Vie masă 9 

5.  Măr 27 

6.  Păr 22 

7.  Prun 29 

8.  Cireş-vişin 24 

9.  Cais 12 

10.  Piersic 10 

Sursa: OSPA Timișoara 
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Tabelul 4.37 

Repartizarea folosinţelor agricole pe clase de bonitare (pretabilitate) în comuna Lăpuşnicu Mare 

 

Nr. 

crt 

Categorie de 

folosinţă 

Repartizarea ponderii categoriilor de folosinţă agricolă pe clase de bonitare (pretabilitate) (%) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota medie 

ponderată 

1 Arabil 
   

9.61 15.28 5.50 17.04 11.14 19.32 22.10 31 

2 Pomi 
   

16.41 6.93 3.13 17.98 4.32 47.82 3.42 30 

3 Vii 
    

14.55 
 

29.09 21.82 23.64 10.91 23 

4 Păşuni 
 

0.32 0.78 23.31 37.58 24.87 6.73 2.56 3.21 0.65 51 

5 Fâneţe 
  

0.02 1.65 12.90 31.77 11.00 26.21 14.03 2.42 35 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
 
 

Tabelul 4.38 

Repartizarea suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (favorabilitate) pentru principalele culturi în comuna Lăpuşnicu Mare 

 

Nr. 

crt 
Cultura 

Repartizarea ponderii suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (pretabilitate) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota medie 

ponderată 

1 Grâu 
   

6.79 18.10 10.60 13.71 14.62 11.29 
 

32 

2 Porumb 
  

10.74 8.56 10.49 17.83 5.96 7.31 13.97 25.13 42 

3 Floarea-soarelui 
   

5.18 18.60 18.44 10.04 8.59 13.36 25.78 27 

4 Cartofi 
    

5.98 20.95 9.11 16.41 9.90 37.56 30 

5 Sfeclă de  zahăr 
 

1.18 7.97 9.16 12.23 17.13 6.12 5.93 5.61 34.68 34 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
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 În concluzie putem afirma că terenurile comunei Lăpuşnicu Mare au o favorabilitate redusă 

pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor agricole. 

 În vederea sporirii productivităţii agricole se recomandă cultivarea plantelor care întrunesc 

condiții optime, soiuri cu înaltă productivitate, lucrări agrotehnice adecvate fiecărei culturi executate la 

un conţinut optim în umiditate a solului şi aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte. Pentru a stabili 

dozele optime de îngrăşăminte şi  amendamente se recomandă completarea acestor lucrări cu studii 

agrochimice, repetate la un interval de aproximativ 5 ani. 

 

4.6.6. Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Prigor 

 
Având în vedere faptul că pentru această comună nu a fost efectuat un studiu pedologic fiind 

comună necolectivizată înainte de anul 1990, am considerat pentru bonitarea terenurilor agricole din 

această comună media celor două comune limitrofe, Bozovici şi Eftimie Murgu.  

Tabelul 4.39 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Prigor 

 

Nr.  

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 36 

2. Orz  36 

3. Porumb 34 

4. Floarea soarelui 32 

5. Cartof 33 

6. Sfeclă de zahăr  38 

7. Soia 37 

8. Mazăre-fasole 39 

9. In ulei 34 

10. In fuior 44 

11. Cânepă  36 

12. Lucernă  39 

13. Trifoi 38 

14. Legume 30 

15. Arabil 33 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
Tabelul 4.40 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Prigor 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 57 

2. Fâneţe 45 

3. Vie vin 39 

4. Vie masă 22 

5. Măr 34 

6. Păr 45 

7. Prun 37 

8. Cireş-vişin 30 

9. Cais 38 

10. Piersic 37 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 

 
 În concluzie, putem afirma că terenurile comunei Prigor au o favorabilitate redusă pentru 

creşterea şi dezvoltarea plantelor agricole. În vederea sporirii productivităţii agricole se recomandă 

cultivarea plantelor care întrunesc condiții optime, soiuri cu înalta productivitate, lucrări agrotehnice 
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adecvate fiecărei culturi executate la un conţinut optim în umiditate a solului şi aplicarea de 

amendamente şi îngrăşăminte. 

 

4.6.7. Bonitarea terenurilor agricole în Şopotu Nou 

 
Având în vedere faptul că pentru această comună nu a fost efectuat un studiu pedologic fiind 

comună necolectivizată înainte de anul 1990, am considerat pentru bonitarea terenurilor agricole din 

această comună media celor două comune limitrofe, Lăpuşnicu Mare şi Dalboşeţ.  

Tabelul 4.41 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Şopotu Nou 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 37 

2. Orz  38 

3. Porumb 40 

4. Floarea soarelui 29 

5. Cartof 32 

6. Sfeclă de zahăr  32 

7. Soia 35 

8. Mazăre-fasole 36 

9. In ulei 31 

10. In fuior 35 

11. Cânepă  31 

12. Lucernă  32 

13. Trifoi 37 

14. Legume 31 

15. Arabil 35 

Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
Tabelul 4.42 

Note de bonitare – pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Şopotu Nou 

 

Nr. 

Crt. 
Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 53 
2. Fâneţe 34 
3. Vie vin 32 
4. Vie masă 18 
5. Măr 34 
6. Păr 28 
7. Prun 33 
8. Cireş-vişin 28 
9. Cais 21 

10. Piersic 18 
Sursa: calculaţii proprii după date OSPA Timișoara 
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Capitolul 5 

 

ACTIVITATEA AGRICOLĂ – BAZĂ A DEZVOLTĂRII RURALE ÎN  

DEPRESIUNEA ALMĂJULUI 

 
 

Relieful zonei precum şi caracteristicile pedoclimatice au favorizat creşterea animalelor şi 

agricultura, care s-a dezvoltat în dependenţă de creşterea vitelor, asigurând necesarul de hrană pentru 

fiecare familie. Ocupaţiile de bază sunt: agricultura, cositul şi depozitarea fânului, creşterea 

animalelor, pomicultura, legumicultura (necesarul pentru familie), vânătoarea şi pescuitul, apicultura, 

culesul fructelor, culesul plantelor medicinale, lucrul la pădure.      

 

 

5.1. Efectivele de animale şi păsări în Depresiunea Almăjului 

 
 Ocupaţiile locuitorilor din Almăj, de cultivatori ai pământului şi de păstori, sunt semnalate 

încă din timpul lui Burebista, când apărau graniţa sudică a marelui stat centralizat dac. Datorită 

condiţiilor pedoclimatice existente, în Valea Almăjului s-au detaşat două subramuri ale agriculturii: 

creşterea animalelor şi pomicultura, cu precădere creşterea prunilor. 

Creşterea animalelor este o activitate de tradiţie a locuitorilor din Valea Almăjului. Pentru a 

scoate în evidenţă importanţa pe care a avut-o acest sector şi pe care ar trebui să o recapete, se face 

trimitere la cercetările efectuate de Institutul Social Banat-Crişana în anul 1939, în care se remarcă 

efective importante de animale încă din anul 1774. Astfel conform registrelor din acest an, efectivele 

de bovine înregistrau un număr de 5437 capete, cu 10% mai mult decât media perioadei ultimilor 24 

ani (1990-2013). Efectivele de cabaline au înregistrat în anul 1774 una număr de 1527 capete cu 39% 

mai mult faţă de media 1990-2013. La ovine se înregistrau cu 34% mai multe capete faţă de media 

ultimilor 24 ani. La porcine situaţia stă invers, în ultimii 24 ani înregistrează o creştere cu 22% mai 

mare faţă de perioada primelor înregistrări care au avut loc în Ţara Almăjului privind efectivele de 

animale. 

Efectivele de animale din Depresiunea Almăjului cunosc o scădere dramatică în perioada 

1990-2013. Pe fondul diminuării şi a îmbătrânirii populaţiei efectivele de animale cunosc un regres 

continuu la majoritatea speciilor. Subvenţia de aproximativ 500 lei pe cap de bovină nu determină 

locuitori să-şi sporească efectivele de animale şi datorită faptului că în acest areal rural nu mai există 

centre de colectare a laptelui, iar când existau, preţul oferit era unul care nu a încurat creşterea 

bovinelor. În schimb, subvenţia de 40 lei pe cap de ovine şi caprine şi subvenţiile acordate pentru 

păşuni, au determinat menţinerea constantă a efectivelor de ovine cu o uşoară tendinţă de creştere în 

perioada 1990-2010.  
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  Tabelul 5.1. 

Evoluţia efectivelor de animale în Depresiunea Almăjului 

Specia / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

1990-2013 

Bovine 5953 6003 5560 6593 6111 5831 5044 3667 3175 2979 2948 4897 

Porcine 5106 4929 5538 12172 10892 9487 8633 8513 7677 5665 3358 7452 

Ovine 27584 22467 17852 12155 11590 10514 10605 11070 9690 10835 10909 14116 

Caprine - - - 966 926 892 798 644 650 756 526 770 

Cabaline - - - 1132 1099 1058 1017 866 775 767 704 927 

TOTAL 40633 35394 30950 35024 32625 29790 28106 26770 23978 23014 18445 29521 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.1. Evoluţia efectivelor de animale în Depresiunea Almăjului în perioada 1990-2013 

 

Din punct de vedere al ponderii efectivelor de bovine din fiecare comună din arealul rural Ţara 

Almăjului, în perioada 1990-2013, sunt remarcaţi câţiva poli, potenţiali generatori de activităţi agricole 

în acest domeniu sau de dezvoltare a afacerilor existente. Este cazul comunelor Prigor, Şopotu Nou şi 

Bănia care deţin cumulat o pondere de 71,34% în anul 2013 în efectivul total de bovine al Ţării 

Almăjului.  

Tabelul 5.2. 

Evoluţia efectivelor de bovine 

Comuna /Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

1990-2013 

Bănia 696 817 827 910 833 850 790 540 405 293 244 655 

Bozovici 972 685 640 700 675 647 490 230 178 184 161 506 

Dalboşeţ 757 742 600 610 580 567 500 330 248 263 241 494 

Eftimie Murgu 346 453 550 841 735 692 440 245 246 234 225 455 

Lăpuşnicu Mare 479 493 403 411 412 415 359 232 224 241 218 353 

Prigor 1649 1793 1600 1977 1856 1750 1525 1300 983 948 1004 1490 

Şopotu Nou 1054 1020 940 1144 1020 910 940 790 891 816 855 944 

Total 5953 6003 5560 6593 6111 5831 5044 3667 3175 2979 2948 4897 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.3 

Pondera efectivelor de bovine  

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 11.69 13.61 14.87 13.80 13.63 14.58 15.66 14.73 12.76 9.84 8.28 

Bozovici 16.33 11.41 11.51 10.62 11.05 11.10 9.71 6.27 5.61 6.18 5.46 

Dalboşeţ 12.72 12.36 10.79 9.25 9.49 9.72 9.91 9.00 7.81 8.83 8.18 

Eftimie Murgu 5.81 7.55 9.89 12.76 12.03 11.87 8.72 6.68 7.75 7.85 7.63 

Lăpuşnicu Mare 8.05 8.21 7.25 6.23 6.74 7.12 7.12 6.33 7.06 8.09 7.39 

Prigor 27.70 29.87 28.78 29.99 30.37 30.01 30.23 35.45 30.96 31.82 34.06 

Şopotu Nou 17.71 16.99 16.91 17.35 16.69 15.61 18.64 21.54 28.06 27.39 29.00 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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În perioada 1990-2013 efectivele de bovine au scăzut aproximativ la jumătate în Ţara 

Almăjului, cele mai accentuate diminuări au avut loc în comunele Bozovici (83,44%), Dalboşeţ 

68,16%) şi Bănia (64,94%). Dacă se face o comparaţie între anul 2006, când efectivele ating un 

maxim în Depresiunea Almăjului, cu efectivele din 2013, se contată faptul că această diferenţă 

reprezintă o scădere cu 55,29% a efectivelor de bovine în perioada 2006-2013.  

 

 

  

  
Figura 5.3. Evoluţia efectivelor de bovine pe comune şi pe total Depresiunea Almăjului în perioada 1990-2012 
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Figura 5.4. Ponderea efectivelor de bovine pe comune în Depresiunea Almăjului în perioada 1990-2013 

 

 

În perioada 1990-2013 efectivele de porcine din Ţara Almăjului au scăzut cu 34,23%. 

Scăderea dramatică se constată însă din anul 2006 când s-a atins un maxim de 12.172 capete iar în 

2013 este înregistrat un efectiv de 3358 capete, ceea ce reprezintă o diminuare cu 72,41%. Localităţile 

în care s-au înregistrat scăderi majore în perioada 2006-2013 sunt Bănia (81,82%), Prigor (71,12%) iar 

localitatea cu diminuarea cea mai redusă a efectivelor de porcine este comuna Eftimie Murgu unde se 

înregistrează o scăderea de 41,45%.  
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Tabelul 5.4 

Evoluţia efectivelor de porcine 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

1990-2013 

Bănia 546 711 840 2074 1675 1230 1230 1259 992 558 377 1045 

Bozovici 1362 256 898 1184 1020 984 810 894 963 628 353 850 

Dalboşeţ 578 680 500 1740 1290 1128 1096 1090 1085 1038 394 965 

Eftimie Murgu 636 550 650 1047 1120 913 1011 976 914 650 434 809 

Lăpuşnicu Mare 117 379 700 1470 1320 1112 935 814 939 694 372 805 

Prigor 1216 1153 1400 2850 2770 2670 2586 2535 1524 1072 823 1873 

Şopotu Nou 651 1200 550 1807 1697 1450 965 945 1260 1025 605 1105 

Total 5106 4929 5538 12172 10892 9487 8633 8513 7677 5665 3358 7452 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 

 

Tabelul 5.5. 

Ponderea efectivelor de porcine  

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 10.69 14.42 15.17 17.04 15.38 12.97 14.25 14.79 12.92 9.85 11.23 

Bozovici 26.67 5.19 16.22 9.73 9.36 10.37 9.38 10.50 12.54 11.09 10.51 

Dalboşeţ 11.32 13.80 9.03 14.30 11.84 11.89 12.70 12.80 14.13 18.32 11.73 

Eftimie Murgu 12.46 11.16 11.74 8.60 10.28 9.62 11.71 11.46 11.91 11.47 12.92 

Lăpuşnicu Mare 2.29 7.69 12.64 12.08 12.12 11.72 10.83 9.56 12.23 12.25 11.08 

Prigor 23.82 23.39 25.28 23.41 25.43 28.14 29.95 29.78 19.85 18.92 24.51 

Şopotu Nou 12.75 24.35 9.93 14.85 15.58 15.28 11.18 11.10 16.41 18.09 18.02 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11.23 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

  

Ponderea cea mai ridicată a efectivelor de porcine în anul 2013 este deţinută de 3 localităţi 

(Eftimie Murgu, Prigor şi Şopotu Nou) care deţineau peste jumătate din efectivele de porcine 

(55,45%).  
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Figura 5.5.  Evoluţia efectivelor de porcine pe comune şi pe total Depresiunea Almăjului în perioada 1990-

2013 
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Figura 5.6. Ponderea efectivelor de porcine pe comune în Depresiunea Almăjului în perioada 1990-2013 

 

În cazul efectivelor de ovine întâlnim o situaţie favorabilă în ultimii ani susţinută atât de 

tradiţia locală şi de existenţa unor suprafeţe considerabile de păşuni şi fâneţe, cât şi de subvenţiile care 

se acordă pentru ovine şi caprine (40 lei/cap de ovină în anii 2011, 2012 şi 2013 pentru efective de 

ovine care depăşesc 50 de capete). 
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Tabelul 5.6. 

Evoluţia efectivelor de ovine 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

1990-2013 

Bănia 4477 2960 2360 1444 1495 1200 1200 1600 1050 1155 1212 1832 

Bozovici 3238 2482 1055 880 885 816 830 890 1000 1200 1210 1317 

Dalboşeţ 5015 3210 1696 1210 1100 1120 1085 1270 1100 1100 1340 1750 

Eftimie Murgu 4679 3595 4435 1921 1960 1728 1850 1900 1500 1800 1658 2457 

Lăpuşnicu Mare 4716 2793 2721 1200 1150 1100 1290 1150 1200 1420 1362 1827 

Prigor 3800 3977 3785 3990 3500 3100 3050 3140 2760 3060 3226 3399 

Şopotu Nou 1659 3450 1800 1510 1500 1450 1300 1120 1080 1100 901 1534 

Total Almăj 27584 22467 17852 12155 11590 10514 10605 11070 9690 10835 10909 14116 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.7. 

Ponderea efectivelor de ovine  

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia  16.23 13.17 13.22 11.88 12.90 11.41 11.32 14.45 10.84 10.66 11.11 

Bozovici 11.74 11.05 5.91 7.24 7.64 7.76 7.83 8.04 10.32 11.08 11.09 

Dalboşeţ 18.18 14.29 9.50 9.95 9.49 10.65 10.23 11.47 11.35 10.15 12.28 

Eftimie Murgu 16.96 16.00 24.84 15.80 16.91 16.44 17.44 17.16 15.48 16.61 15.20 

Lăpuşnicu Mare 17.10 12.43 15.24 9.87 9.92 10.46 12.16 10.39 12.38 13.11 12.49 

Prigor 13.78 17.70 21.20 32.83 30.20 29.48 28.76 28.36 28.48 28.24 29.57 

Şopotu Nou 6.01 15.36 10.08 12.42 12.94 13.79 12.26 10.12 11.15 10.15 8.26 

Total Almăj 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

Ponderea cea mai însemnată a efectivelor de ovine în anul 2013 este deţinută de comuna 

Prigor (29,57%) şi Eftimie Murgu (15,61%). O creştere considerabilă a ponderii efectivelor de ovine o 

întâlnim în comuna Bozovici care în anul 2006 deţinea 7,24% din efectivele de ovine iar în anul 2013 

deţinea 11,09% şi în comuna Lăpuşnicu Mare unde se înregistrează o creştere a ponderii de la 9,87% 

la 12,49% în perioada 2006-2013. Deşi numărul de gospodării care deţin efective de ovine s-a redus 

considerabil, efectivele de ovine manifestă o uşoară tendinţă de creştere în ultimii ani datorită unor 

fermieri care se ocupă exclusiv de creşterea ovinelor.  
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Figura 5.7. Evoluţia efectivelor de ovine pe comune şi pe total Depresiunea Almăjului în perioada 1990-

2013 
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Figura 4.8. Ponderea efectivelor de ovine pe comune în Depresiunea Almăjului în perioada 1990-2013 

 

Efectivele de caprine înregistrează un regres în perioada 2006-2013, localităţile în care se 

remarcă o creştere a efectivelor de caprine sunt aceleaşi care deţin ponderi însemnate în efectivele de 

ovine, respectiv comuna Prigor şi Eftimie Murgu.  

Tabelul 5.8. 

Evoluţia efectivelor de caprine 

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 70 64 40 40 60 42 34 33 48 

Bozovici 316 310 276 270 100 102 122 112 201 

Dalboşeţ 100 90 110 80 86 80 82 73 88 

Eftimie Murgu 94 92 86 88 90 90 115 88 93 

Lăpuşnicu Mare 130 110 80 55 70 73 83 77 85 

Prigor 180 190 200 195 200 225 273 92 194 

Şopotu Nou 76 70 100 70 38 38 47 51 61 

Total 966 926 892 798 644 650 756 526 770 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.9. 

Ponderea efectivelor de caprine  

 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 7.25 6.91 4.48 5.01 9.32 6.46 4.50 6.27 

Bozovici 32.71 33.48 30.94 33.83 15.53 15.69 16.14 21.29 

Dalboşeţ 10.35 9.72 12.33 10.03 13.35 12.31 10.85 13.88 

Eftimie Murgu 9.73 9.94 9.64 11.03 13.98 13.85 15.21 16.73 

Lăpuşnicu Mare 13.46 11.88 8.97 6.89 10.87 11.23 10.98 14.64 

Prigor 18.63 20.52 22.42 24.44 31.06 34.62 36.11 17.49 

Şopotu Nou 7.87 7.56 11.21 8.77 5.90 5.85 6.22 9.70 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6.27 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

Peste 55% din efectivele de caprine din anul 2012 sunt deţinute de localităţile Prigor 

(17.49%), Bozovici (21,29%) şi Eftimie Murgu (16,73%).  
 

  

  
 

  

  
Figura 5.9. Evoluţia efectivelor de caprine pe comune şi pe total Depresiunea Almăjului în perioada 2006-2013 
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Efectivele de cabaline s-au diminuat în perioada 2006-2013 cu 32,24%, cele mai semnificative 

reduceri s-au înregistrat în comuna Bozovici (77,95%), Dalboşeţ (38,73%), Bănia (45,83%) şi 

Lăpuşnicu Mare (27,57%).   

Tabelul 5.10. 

Evoluţia efectivelor de cabaline 

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Bănia 120 120 112 103 102 86 82 65 99 

Bozovici 195 191 180 180 95 40 42 43 121 

Dalboşeţ 142 133 123 122 97 85 83 87 109 

Eftimie Murgu 92 92 90 94 92 90 90 60 88 

Lăpuşnicu Mare 127 125 125 123 105 95 95 92 111 

Prigor 260 253 248 220 205 207 205 158 220 

Şopotu Nou 196 185 180 175 170 172 170 199 181 

Total 1132 1099 1058 1017 866 775 767 704 927 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.11. 

Ponderea efectivelor de cabaline  

  

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 10.60 10.92 10.59 10.13 11.78 11.10 10.69 9.23 

Bozovici 17.23 17.38 17.01 17.70 10.97 5.16 5.48 6.11 

Dalboşeţ 12.54 12.10 11.63 12.00 11.20 10.97 10.82 12.36 

Eftimie Murgu 8.13 8.37 8.51 9.24 10.62 11.61 11.73 8.52 

Lăpuşnicu Mare 11.22 11.37 11.81 12.09 12.12 12.26 12.39 13.07 

Prigor 22.97 23.02 23.44 21.63 23.67 26.71 26.73 22.44 

Şopotu Nou 17.31 16.83 17.01 17.21 19.63 22.19 22.16 28.27 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 

Utilitatea cabalinelor în desfăşurarea activităţilor agricole şi neagricole se remarcă în 

comunele cu relief preponderent muntos cum este cazul localităţilor Prigor şi Şopotu Nou, care deţin 

peste jumătate (50,71%) din efectivele de cabaline în anul 2013.   
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Figura 5.10. Evoluţia efectivelor de cabaline pe comune şi pe total Depresiunea Almăjului în perioada 

2006-2013 
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Figura 5.11. Ponderea efectivelor de cabaline pe comune în Depresiunea Almăjului în perioada 2006-2013 

 

Efectivele de păsări au înregistrat oscilaţii în perioada 1990-2013, cu o creştere rapidă în 

intervalul 1990-2006 (34,9%) urmată de o scădere în perioada 2006-2010 (44,64%), iar în anul 2012 

afectivele de păsări se înregistrează o creştere semnificativă cu 65,14% mai mult faţă de anul 2010. 

Tabelul 5.12. 

Efective de păsări 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

1990-2013 

Bănia 4620 6720 7070 18500 13500 9800 5700 8000 8840 9760 9750 9296 

Bozovici 9650 10250 16000 15200 14850 13100 10180 8800 10070 18050 9410 12324 

Dalboşeţ 6000 16000 17000 25800 22500 21200 19500 21000 20950 21300 10840 18372 

Eftimie Murgu 3490 600 8940 19800 16200 13715 11900 9520 11900 18760 9820 11331 

Lăpuşnicu Mare 4765 6000 30000 14000 12500 11000 6000 7000 8370 18230 9570 11585 

Prigor 6125 2600 15000 24900 21500 18900 17570 16200 17420 29810 12380 16582 

Şopotu Nou 3793 5800 16000 30200 22900 22000 20720 19550 18200 19750 10460 17216 

Total 38443 47970 110010 148400 123950 109715 91570 82150 95750 135660 72230 96706 

Sursa: fişe localităţi şi DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.13. 

Ponderea efectivelor de păsări în comunele din Ţara Almăjului 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 12.02 14.01 6.43 12.47 10.89 8.93 6.22 9.74 9.23 7.19 13.50 

Bozovici 25.10 21.37 14.54 10.24 11.98 11.94 11.12 1.07 10.52 13.31 13.03 

Dalboşeţ 15.61 33.35 15.45 17.39 18.15 19.32 21.30 25.56 21.88 15.70 15.01 

Eftimie Murgu 9.08 1.25 8.13 13.34 13.07 12.50 13.00 11.59 12.43 13.83 13.60 

Lăpuşnicu Mare 12.39 12.51 27.27 9.43 10.08 10.03 6.55 8.52 8.74 13.44 13.25 

Prigor 15.93 5.42 13.64 16.78 17.35 17.23 19.19 19.72 18.19 21.97 17.14 

Şopotu Nou 9.87 12.09 14.54 20.35 18.48 20.05 22.63 23.80 19.01 14.56 14.48 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de fişele localităţilor şi DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.12. Evoluţia efectivelor de păsări in  Depresiunea Almăjului în perioada 1990-2012 

 

 Pe localităţi componente, cele mai mari ponderi în total efective de păsări se înregistrează în 

localităţile Prigor (21,97%), Dalboşeţ (14,7%) şi Eftimie Murgu (13,83%) în anul 2012. 

Una dintre activităţile agricole cu un real potenţial de dezvoltare o constituie apicultura, fapt 

ce rezultă din creşterea evidentă a numărului de familii de albine din localităţile din Depresiunea 

Almăjului. În toate comune din Ţara Almăjului se înregistrează creşteri considerabile în anul 2012 faţă 

de anul 2006. 

Tabelul 5.14.  

Evoluţia numărului de familii de albine 

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 130 135 120 125 420 425 420 440 277 

Bozovici 550 595 600 600 900 900 900 980 753 

Dalboşeţ 270 260 245 220 230 250 280 450 276 

Eftimie Murgu 50 120 210 220 200 200 210 350 195 

Lăpuşnicu Mare 200 200 210 220 270 270 270 700 293 

Prigor 395 420 550 900 1800 1800 1800 1950 1202 

Şopotu Nou 200 215 220 230 330 330 340 450 289 

Total 1795 1945 2155 2515 4150 4175 4220 5320 3284 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 Creşterea pe total Ţara Almăjului în perioada 2006-2013 este de 235%, cu valori ridicate în 

comunele Prigor (455,70%) şi Eftimie Murgu (420%) şi cu o uşoară tendinţă de creştere în comuna 

Dalboşeţ (103,7%).   
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Tabelul 5.15. 

Ponderea numărului de familii de albine în comunele Ţării Almăjului 

 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 7.24 6.94 5.57 4.97 10.12 10.18 9.95 8.27 

Bozovici 30.64 30.59 27.84 23.86 21.69 21.56 21.33 18.42 

Dalboşeţ 15.04 13.37 11.37 8.75 5.54 5.99 6.64 8.46 

Eftimie Murgu 2.79 6.17 9.74 8.75 4.82 4.79 4.98 6.58 

Lăpuşnicu Mare 11.14 10.28 9.74 8.75 6.51 6.47 6.40 13.16 

Prigor 22.01 21.59 25.52 35.79 43.37 43.11 42.65 36.65 

Şopotu Nou 11.14 11.05 10.21 9.15 7.95 7.90 8.06 8.46 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

 Din punct de vedere al structurii ponderii pe comune componente, se remarcă ponderea 

ridicată a comune Prigor şi Bozovici care deţin 63,98% din total de familii de albine din Ţara 

Almăjului. 
 

  

  

  

  
Figura 5.13. Evoluţia familiilor de albine pe comune şi pe total Depresiunea Almăjului în perioada 2006-2013 
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5.2. Evoluţia structurii şi producţiei vegetale în Depresiunea Almăjului 

 

Se remarcă două tendinţe în structura suprafeţei arabile cultivate: aceea de menţinere a unei 

suprafeţe considerabile cultivate cu porumb (42%) şi alta de cultivare a plantelor pentru nutreţ (peste 

30%). Tradiţia în cultivarea porumbului este din cele mai vechi timpuri, fiind o sursă de hrană atât 

pentru om cât şi pentru animale.  

 

 Figura 5.14. Structura suprafeţei arabile pe culturi în perioada 2006-2013 

 

  
Figura 5.15.Structura producţiei vegetale (% tone)   Figura 5.16 Producţii medii la hectar în perioada 2006-2013 
 

 

Aproape 70% din producţia în tone obţinută ca medie a perioadei 2006-2013 este deţinută de 

culturile pentru nutreţ iar porumbul reprezintă 18%.  La polul opus regăsim culturile de cartof (7%), 

grâu (4%) şi legume (3%). 

 

5.2.1. Producţia vegetală în Comuna Bănia 

 
  În medie, în perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a comunei Bănia a fost cultivată cu porumb 

(27,77%), urmată de trifoi (26,51%), lucernă (18,31%) şi grâu (7,48%). Suprafeţele cultivate cu 

legume şi cartof deţin o pondere redusă, respectiv 1,5% şi 2,03%. Terenul arabil nelucrat în perioada 

În 17 mai 1773, împăratul Iosif al II-lea în 

timpul unei călătorii de la Biserica Albă 

spre Mehadia, a intrat în Almăj pe la 

Stăncilova si a poposit o noapte la 

cazarma din Bozovici. În jurnalul de 

călărie menţiona cu privire la locuitorii 

Almăjului care  “cultivau mai mult prunii 

şi porumbul”. Iată că la interval de 

aproape 250 ani regăsim aceleaşi 

îndeletniciri ale locuitorilor. 
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2006-2013 reprezintă în medie 6,65% cu un maxim atins în anul 2013 când acesta deţinea 25,21% din 

suprafaţa arabilă a comunei. Atât suprafaţa arabilă cultivată cât şi producţia vegetală în comuna Bănia 

este dominată în proporţie de peste 50% de culturile furajere.  

Tabelul 5.16. 

Suprafaţa arabilă pe culturi în Comuna Bănia (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 210 160 160 160 100 120 20 70 125 

Orz 46 40 40 40 40 30 - - 39 

Orzoaică 20 - - - - - - - 20 

Ovăz 20 20 20 10 10 10 50 20 24 

Porumb 500 576 500 508 408 408 408 400 464 

Cartof 40 40 40 30 30 30 30 30 34 

Legume 30 30 30 20 20 30 20 20 25 

Lucernă 300 300 300 350 400 300 300 200 306 

Trifoi 408 408 476 450 500 400 400 400 443 

Ghizdei 123 84 84 100 100 140 100 100 109 

Arabil nelucrat 23 62 70 29 112 10 330 418 111 

Total arabil 1720 1720 1720 1697 1720 1478 1658 1658 1671 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 

 Tabelul 5.17. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în Comuna Bănia (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Măr 20 20 20 20 20 20 20 20 

Prun 357 357 357 357 75 75 75 75 

Livezi în declin - - - - 282 282 282 282 

Total livezi 377 377 377 377 377 377 377 377 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

Suprafeţele cu livezi în comuna Bănia sunt în proporţie de 74,8% în declin, cele mai afectate 

fiind plantațiile de prun.       

Tabelul 5.18. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în Comuna Bănia (tone) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 630 368 480 400 270 324 32 196 338 

Orz 143 112 128 116 116 81 - - 116 

Orzoaica 45 - - - - - - - 45 

Ovăz 50 36 40 18 25 20 70 38 37 

Porumb 2150 1152 1750 1603 1224 1632 1735 1040 1536 

Cartof 800 500 720 480 360 600 210 480 519 

Legume 478 345 362 252 282 300 189 252 308 

Lucernă 6540 5580 6540 6860 7400 5100 3720 4000 5718 

Trifoi 6487 5182 7568 6210 6700 5400 3320 5600 5808 

Ghizdei 1685 899 1151 1180 1000 1372 640 1160 1136 

Total producţie 19008 14173 18739 17119 17377 14829 9916 12766 15491 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.19. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Bănia (kg/ha) 

 

Culturi / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 3000 2300 3000 2500 2700 2700 1600 2800 2575 

Orz 3109 2800 3200 2900 2900 2700 - - 2935 

Orzoaica 2250 - - - - - - - 2250 

Ovăz 2500 1800 2000 1800 2500 2000 1400 1900 1988 

Porumb 4300 2000 3500 3156 3000 4000 4252 2600 3351 

Cartof 20000 12500 18000 16000 12000 20000 7000 16000 15188 

Legume 15933 11500 12067 12600 14100 10000 9450 12600 12281 

Lucernă 21800 18600 21800 19600 18500 17000 12400 20000 18713 

Trifoi 15900 12700 15900 13800 13400 13500 8300 14000 13438 

Ghizdei 13700 10700 13700 11800 10000 9800 6400 11600 10963 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.17 Producții medii în comuna Bănia 

 

Ponderea cea mai ridicată în producţia obţinută în comuna Bănia în perioada 2006-2013, o 

deţin culturile de lucernă, trifoi şi ghizdei care reprezintă împreună, în medie, 81,74% din totalul 

producţiei (în tone) obţinute pe suprafaţa arabilă a comunei, urmată de porumb (9,92%), cartof 

(3,35%), grâu (2,18%) şi legume (1,99%). 

5.2.2. Producţia vegetală în Comuna Bozovici 

 

Localitatea Bozovici a avut o activitate economică din perioada când este atestată documentar. 

Sunt trei domenii principale de activitate care au marcat întreaga evoluţie economică a comunei.  În 

primul rând este agricultura, ramură care a fost prezentă totdeauna în viaţa localnicilor, prin cultivarea 

pământului, pomicultura şi creşterea animalelor. 

În perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a comunei Bozovici a fost cultivată cu porumb 

(51,15%), urmată de grâu (10,52%), lucernă (9,75%) şi trifoi (9,07%). Suprafeţele cultivate cu cartof 

şi legume deţin o doar 3,85% respectiv 1,71%. Terenul arabil nelucrat în perioada 2006-2013 

reprezintă în medie 9,15% cu un maxim atins în anul 2012 când acesta deţinea 20,10% din suprafaţa 

arabilă a comunei.  
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Tabelul 5.20. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din Comuna Bozovici (ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 200 180 160 150 100 100 30 60 123 

Orz 30 30 25 20 20 20 - - 24 

Orzoaica 10 10 10 10 10 - - - 10 

Ovăz 10 15 10 10 - - - 10 11 

Porumb 611 666 709 733 783 466 416 401 598 

Cartof 40 40 40 40 50 50 50 50 45 

Legume 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Lucerna 120 100 90 90 90 110 160 150 114 

Trifoi 100 80 68 68 68 130 130 200 106 

Ghizdei 20 20 20 20 20 30 30 50 26 

Arabil nelucrat 16 16 25 16 16 235 325 205 107 

Total arabil 1177 1177 1177 1177 1177 1161 1161 1146 1169 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.21. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în Comuna Bozovici (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mar 19 19 19 19 19 19 19 19 

Prun 304 304 304 304 304 104 104 104 

Livezi în declin --- --- --- --- -- 200 200 200 

Total livezi 323 323 323 323 323 323 323 323 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Livezile cu pomi fructiferi și în special livezile de prun prezintă un declin deoarece aceste 

livezi provin din fostele plantații care aparțineau de Cooperativele Agricole de Producție și nu au 

beneficiat de o întreținere corespunzătoare și de reînnoirea plantațiilor.     

 

Tabelul 5.22. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în Comuna Bozovici (tone) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 580 360 528 450 280 330 50 180 345 

Orz 99 90 75 62 60 60 - - 74 

Orzoaica 25 20 20 20 25 - - - 22 

Ovăz 21 27 21 18 - - - 32 24 

Porumb 1444 1998 2481 2932 1286 2004 750 1203 1762 

Cartof 720 750 720 720 600 750 400 600 658 

Legume 286 297 285 295 284 275 198 256 272 

Lucernă  2400 1320 1980 1980 1710 2145 1936 3000 2059 

Trifoi  1500 768 1088 1088 952 1885 1144 2800 1403 

Ghizdei 220 144 240 240 200 330 198 540 264 

Total producţie  7295 5774 7438 7805 5397 7779 4676 8611 6847 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 

 

 

 



149 

 

Tabelul 5.23. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Bozovici (kg/ha) 

 
 Culturi/Anul 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 2900 2000 3300 3000 2800 3300 1667 3000 2746 

Orz 3300 3000 3000 3100 3000 3000 - - 3067 

Orzoaica 2500 2000 2000 2000 2500 - - - 2200 

Ovăz 2100 1800 2100 1800 - - - - 1950 

Porumb 2363 3000 3499 4000 1642 4300 1803 3000 2951 

Cartof 18000 18750 18000 18000 12000 15000 8000 12000 14969 

Legume 14300 14850 14250 14750 14200 13750 9900 12800 13600 

Lucernă  20000 13200 22000 22000 19000 19500 12100 20000 18475 

Trifoi  15000 9600 16000 16000 14000 14500 8800 14000 13488 

Ghizdei 11000 7200 12000 12000 10000 11000 6600 10800 10075 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.18 Producții medii în comuna Bozovici 

 

Ponderea cea mai ridicată în producţia obţinută în comuna Bozovici, în perioada 2006-2013, o 

deţine cultura de lucernă (30,07%) din totalul producţiei (în tone) obţinute pe suprafaţa arabilă a 

comunei, urmată de porumb (25,73%), trifoi (20,49%), cartof (9,61%), grâu (5,04%) şi legume 

(3,97%). 

5.2.3. Producţia vegetală în Comuna Dalboşeţ 

 
Configuraţia moşiei satului cu zona montană şi de dealuri la care se adaugă terasele şi lunca 

râului Nera, au favorizat dezvoltarea pădurilor cu numeroase poieni, fâneţe şi păşuni care au permis 

desfăşurarea unei activităţi de creştere a animalelor, a pomiculturii şi a cultivării plantelor. 

Insuficienţa pământului bun pentru cultivarea cerealelor, cât şi perfecţionarea  tehnicii agricole 

şi creşterea numărului de locuitori ai satului au impus, ca o necesitate, despădurirea unor suprafeţe ce 

au trecut în circuitul agricol.  

Principalele culturi în perioada 2006-2013, de pe suprafaţa arabilă a comunei Dalboşeţ au fost 

cele cu porumb (35,64%), urmată de trifoi (18,14%), lucernă (12,12%) şi grâu (9,07%). Suprafeţele 

cultivate cu cartof şi legume deţin o doar 3,09% respectiv 2,44%. Terenul arabil nelucrat în perioada 

2006-2013 reprezintă în medie 10,66% cu un maxim atins în anul 2012, când terenul arabil nelucrat a 

deţinut 10,66% din suprafaţa arabilă a comunei.  
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Tabelul 5.24. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din Comuna Dalboşeţ (ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 220 160 150 150 80 80 30 80 119 

Orz 50 20 20 20 20 20 - - 25 

Orzoaică 30 20 20 20 20 20 30 - 23 

Ovăz 15 10 - - - - - 10 12 

Porumb 450 500 500 412 412 412 412 402 438 

Cartof 40 40 40 40 40 40 30 30 38 

Legume 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Lucernă 190 200 200 150 150 100 100 100 149 

Trifoi 180 150 200 200 200 250 300 300 223 

Ghizdei 19 94 64 50 50 50 50 100 60 

Arabil nelucrat 0 0 0 152 222 234 254 184 131 

Total arabil 1224 1224 1224 1224 1224 1236 1236 1236 1229 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 

 

Tabelul 5.25. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în Comuna Dalboşeţ (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Măr 20 20 20 - - - - - 

Prun 120 120 120 - - - - - 

Livezi în declin - - - 140 140 140 140 140 

Total livezi 140 140 140 140 140 140 140 140 
Sursa: DADR Caraş-Severin 

 

Tabelul 5.26. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în Comuna Dalboşeţ (tone) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 638 320 420 445 200 264 60 261 326 

Orz 153 50 62 60 56 60 - - 74 

Orzoaică 70 30 40 40 50 40 45 - 45 

Ovăz 38 15 - - - - - 20 24 

Porumb 1848 1024 1024 1442 1236 1771 780 1327 1307 

Cartof 800 400 600 600 480 720 240 480 540 

Legume 467 441 432 432 432 393 214 361 397 

Lucernă  3800 2640 4400 3300 2850 1950 1210 1960 2764 

Trifoi  2700 1440 3200 3200 2800 3575 2640 4260 2977 

Ghizdei 209 676.8 768 600 500 520 330 1020 578 

Total producţie  10723 7036.8 10946 10119 8604 9293 5519 9689 8991 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.27. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Dalboşeţ (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media 

2006-

2013 

Grâu 2900 2000 2800 2967 2500 3300 2000 3263 2716 

Orz 3060 2500 3100 3000 2800 3000 -  -  2910 

Orzoaică 2333 1500 2000 2000 2500 2000 1500  - 1976 

Ovăz 2533 1500  - -  -  -  -  2000 2011 

Porumb 4107 2048 2048 3500 3000 4299 1893 3301 3024 

Cartof 20000 10000 15000 15000 12000 18000 8000 16000 14250 

Legume 15567 14700 14400 14400 14400 13100 7133 12033 13217 

Lucernă  20000 13200 22000 22000 19000 19500 12100 19600 18425 

Trifoi  15000 9600 16000 16000 14000 14300 8800 14200 13488 

Ghizdei 11000 7200 12000 12000 10000 10400 6600 10200 9925 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.19 Producții medii în comuna Dalboșeț 

 

Din Tabelul 5.26. se evidenţiază faptul că şi în comuna Dalboşeţ culturile furajere deţin 

ponderea cea mai ridicată. Astfel, în perioada 2006-2013, cultura de trifoi reprezintă, în medie, 

(33,11%) din totalul producţiei (în tone) obţinute pe suprafaţa arabilă a comunei, lucerna (30,74%), 

porumbul (14,53%), cartoful (6,01%), grâul (3,63%) şi legumele (4,41%). 

5.2.4. Producţia vegetală în Comuna Eftimie Murgu 

 
În perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a comunei Eftimie Murgu a fost cultivată, în medie, 

cu principalele culturi: porumb (40,59%), grâu (14,68%), lucernă (4,96%). Suprafeţele cultivate cu 

legume şi cartof deţin o pondere redusă, de doar 3,14% respectiv 2,13%. Terenul arabil nelucrat în 

perioada 2006-2013 reprezintă în medie 18,52% cu un maxim atins în anul 2010 când acesta deţinea 

30,48% din suprafaţa arabilă a comunei.  
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Tabelul 5.28 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Eftimie Murgu (ha) 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 289 200 200 150 100 100 30 90 145 

Orz 70 50 30 20 20 20 - - 35 

Ovăz 40 - - 20 10 10 50 20 25 

Porumb 459 405 405 400 385 385 385 380 401 

Cartof 40 30 30 30 30 30 30 30 31 

Legume 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Lucerna 30 85 80 75 25 25 25 50 49 

Trifoi 30 148 180 100 100 100 150 100 114 

Ghizdei 
 

40 33 25 25 25 25 100 39 

Arabil nelucrat 15 55 48 178 303 288 288 288 183 

Total arabil 994 994 994 994 994 979 979 979 988 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.29 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Eftimie Murgu (ha) 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mar 100 100 100 - - - - - 

Prun 215 215 215 - - - - - 

In declin - - - 315 315 315 315 315 

Total livezi 315 315 315 315 315 315 315 315 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Lipsa investițiilor în domeniu a cauzat declinul a 315 ha de livezi, începând cu anul 2009 se 

constată îmbătrânirea întregii suprafețe ocupată cu livezi.  

Tabelul 5.30. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în comuna Eftimie Murgu (tone) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 809 400 560 450 250 280 50 266 383 

Orz 210 125 90 60 56 56 - - 100 

Ovăz 100 - - 36 20 18 75 38 48 

Porumb 1836 1013 1215 1400 1155 1140 730 1216 1213 

Cartof 800 360 450 450 300 540 210 420 441 

Legume 262 231 247 247 205 256 187 264 237 

Lucernă 654 1581 1744 1470 487.5 482.5 310 900 954 

Trifoi 477 1879.6 2862 1380 1400 1400 1245 1370 1502 

Ghizdei 0 428 452 295 270 250 160 1080 367 

Total producţie 5148 6018 7620 5788 4144 4423 2967 5554 5208 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.31. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Eftimie Murgu (kg/ha) 
Culturi/Anul 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 2799 2000 2800 3000 2500 2800 1667 2956 2565 

Orz 3000 2500 3000 3000 2800 2800 - - 2850 

Ovăz 2500 - - 1800 2000 1800 1500 1900 1917 

Porumb 4000 2501 3000 3500 3000 2961 1896 3200 3007 

Cartof 20000 12000 15000 15000 10000 18000 7000 14000 13875 

Legume 12476 11000 11762 11762 9762 12190 8905 12571 11304 

Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 19300 12400 18000 18875 

Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 14000 8300 13700 13538 

Ghizdei 

 

10700 13700 11800 10800 10000 6400 10800 10600 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Figura 5.20 Producții medii în comuna Eftimie Murgu 

 

Din Tabelul 5.31. se evidenţiază faptul că în comuna Eftimie Murgu culturile furajere deţin 

peste jumătate din producţia medie totală în perioada 2006-2013. Astfel, în acest interval, cultura de 

trifoi reprezintă, în medie, (28,82%) din totalul producţiei (în tone) obţinute pe suprafaţa arabilă a 

comunei, porumb (23,29%), lucernă (18,32%), cartof (8,47%), ghizdei (7,05%), grâu (7,35%) şi 

legume (4,55%). 

5.2.5. Producţia vegetală în Comuna Lăpuşnicu Mare 

 

În comuna Lăpuşnicu Mare în perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a fost cultivată, în medie, 

cu următoarele principalele culturi: porumb (53,18%), grâu (11,74%), lucernă (6,22%), trifoi (5,37%). 

Suprafeţele cultivate cu legume şi cartof deţin 3,25% respectiv 2,26%. Terenul arabil nelucrat în 

perioada 2006-2013 reprezintă în medie 24,61% cu un maxim atins în anii 2010-2011 când acesta 

deţinea 29,28% din suprafaţa arabilă a comunei.  

 

Tabelul 5.32. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Lăpuşnicu Mare (ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 120 120 120 100 60 60 30 50 83 

Orz 15 10 10 10 10 10 - - 11 

Ovăz - 20 20 20 20 20 20 10 19 

Porumb 472 467 467 370 310 310 310 300 376 

Cartof 20 20 20 20 20 20 30 30 23 

Legume 10 10 10 18 18 18 20 20 16 

Lucerna  30 30 40 60 40 40 40 70 44 

Trifoi 40 30 20 40 20 20 50 80 38 

Arabil nelucrat - - - 99 209 209 207 147 174 

Total arabil 707 707 707 707 707 707 707 707 707 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.33. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Lăpuşnicu Mare (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prun 222 222 222 - - - - - 

Livezi în declin - - - 222 222 222 222 222 

Total livezi 222 222 222 222 222 222 222 222 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 Dacă înainte de anul 1989 din livezile cu pruni care aparțineau de comuna Lăpușnicu Mare se 

exportau cantități importante de prune care luau drumul țărilor din vestul Europei, în 2013 aceste 

livezi sunt îmbătrânite iar în următorii ani probabil acestea vor fi defrișate.    

  

Tabelul 5.34. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în comuna Lăpuşnicu Mare (tone) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 360 276 396 300 174 198 60 160 241 

Orz 45 28 30 31 30 30 - - 32 

Ovăz - 38 42 36 40 38 36 20 36 

Porumb 2030 1401 1631 1480 990 1333 620 990 1309 

Cartof 400 400 360 360 30 400 270 480 338 

Legume 126 129 126 266 245 286 202 272 207 

Lucernă 654 558 872 1176 780 772 496 1386 837 

Trifoi 636 381 318 966 280 270 415 1128 549 

Total producţie 4251 3211 3775 4615 2569 3327 2099 4436 3535 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 

Tabelul 5.35. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Lăpuşnicu Mare (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 3000 2300 3300 3000 2900 3300 2000 3200 2875 

Orz 3000 2800 3000 3100 3000 3000 - - 2983 

Ovăz - 1900 2100 1800 2000 1900 1800 2000 1929 

Porumb 4301 3000 3493 4000 3194 4300 2000 3300 3448 

Cartof 20000 20000 18000 18000 1500 20000 9000 16000 15313 

Legume 12600 12900 12600 14778 13611 15889 10100 13600 13260 

Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 19300 12400 19800 19100 

Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 13500 8300 14100 13525 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Figura 5.21 Producții medii în comuna Lăpușnicu Mare 

 

Din Tabelul 4.57 reiese că în comuna Lăpuşnicu Mare porumbul deţine  37,03% din producţia 

medie totală, în tone, în perioada 2006-2013. Este urmat de lucernă (23,68%), cartof (9,56), grâu 

(6,82%) şi legume (5,86%). Culturile de orz şi ovăz deţin ponderi reduse de 0,9% respectiv 1,02%. 

 

5.2.6. Producţia vegetală în Comuna Prigor 

 
În comuna Prigor în perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a fost cultivată, în medie, cu 

următoarele principalele culturi: porumb (51,74%), trifoi (19,24%), lucernă (7,88%), grâu (6,4%). 

Suprafeţele cultivate cu legume deţin 1,43% iar cele cu cartofi deţin 3,53%. Terenul arabil nelucrat în 

perioada 2006-2013 reprezintă în medie 4,2% cu un maxim atins în anul 2012 când acesta deţinea 

6,22% din suprafaţa arabilă a comunei.  

 

 

Tabelul 5.36. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Prigor (ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 172 200 200 180 100 100 30 90 134 

Orz 40 30 50 30 30 20 - 10 30 

Orzoaică - - - - - - - 10 10 

Ovăz 100 100 100 100 100 50 80 20 81 

Porumb 1208 1217 1197 1237 1316 794 864 840 1084 

Cartof 80 80 80 80 80 80 50 60 74 

Legume 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Lucernă 140 110 110 110 100 200 250 300 165 

Trifoi 300 300 300 300 300 650 570 500 403 

Ghizdei 30 33 33 33 33 55 85 205 63 

Arabil nelucrat - - - - - 110 130 24 88 

Total arabil 2100 2100 2100 2100 2089 2089 2089 2089 2095 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.37. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Prigor (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prun 289 289 289 289 289 289 289 289 

Total livezi  289 289 289 289 289 289 289 289 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

Suprafața cu livezi în comuna Prigor se menține constantă pe întreaga perioadă analizată, fiind 

o activitate de tradiție avantajată și de un relief corespunzător. Spre deosebire de livezile în declin din 

celelalte comune care au fost colectivizate înainte de anul 1989, a căror durată de viață este mai redusă 

(25-30 ani) datorită exploatării intensive, în comuna Prigor regăsim soiuri de prun autohton a căror 

durată de viață pot depăși 80 ani.          

Tabelul 5.38. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în comuna Prigor (tone) 

 

Culturi/Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Grâu 482 400 560 522 250 280 54 348 362 

Orz 121 75 150 90 84 54 - 30 86 

Orzoaică - - - - - - - 26 26 

Ovăz 250 150 180 150 180 90 112 36 144 

Porumb 4832 2432 4186 4328 2668 2000 1555 2100 3013 

Cartof 1400 800 1440 1200 800 850 450 650 949 

Legume 360 366 351 316 316 340 248 350 331 

Lucernă 3052 2046 2398 2156 1950 3400 3100 5250 2919 

Trifoi 4770 3810 4770 4140 4200 6500 4731 6500 4928 

Ghizdei 411 353.1 452.1 389.4 356.4 539 544 1927 622 

Total 

producţie 
15678 10432.1 14487.1 13291.4 10804.4 14053 10794 17217 13345 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 

Tabelul 5.39. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Prigor (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Grâu 2802 2000 2800 2900 2500 2800 1800 3867 2684 

Orz 3025 2500 3000 3000 2800 2700 - 3000 2861 

Orzoaică - - - - - - - 2600 2600 

Ovăz 2500 1500 1800 1500 1800 1800 1400 1800 1763 

Porumb 4000 1998 3497 3499 2027 2519 1800 2500 2730 

Cartof 17500 10000 18000 15000 10000 10625 9000 10833 12620 

Legume 12000 12200 11700 10533 10533 11333 8267 11667 11029 

Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 17000 12400 17500 18525 

Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 10000 8300 13000 12950 

Ghizdei 13700 10700 13700 11800 10800 9800 6400 9400 10788 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Figura 5.22 Producții medii în comuna Prigor 

 

Ponderea cea mai ridicată deţinută în media perioadei 2006-2013 în producţia obţinută pe 

suprafaţa arabilă a comunei Prigor este reprezentată de cultura de trifoi (36,93%), urmată de lucernă 

(21,87%) şi porumb (22,58). Culturile de cartof şi legume deţin ponderi de 7,11% respectiv 2,48%. 

 

5.2.7. Producţia vegetală în Comuna Şopotu Nou 

 

Suprafaţa arabilă a comunei Şopotu Nou, în perioada 2006-2013, este cultivată preponderent 

cu porumb (47,38%), culturile de lucernă şi trifoi deţin împreună 33,48% iar de grâu 7,49%.  

Suprafeţele cultivate cu legume deţin 1,71% iar cele cu cartofi deţin 5,35%. Comuna Şopotu Nou este 

singura din Depresiunea Almăjului în care este cultivată întreaga suprafaţa arabilă.  

 

 

Tabelul 5.40. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Şopotu Nou (ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 90 90 100 100 60 40 20 60 70 

Orz - - - - - - - 10 10 

Ovăz 50 50 50 50 40 20 50 30 43 

Porumb 450 450 450 450 450 450 440 402 443 

Cartof 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Legume 15 15 15 15 15 15 15 23 16 

Lucernă 140 140 130 130 130 130 130 130 133 

Trifoi 140 140 140 140 190 230 230 230 180 

Total arabil 935 935 935 935 935 935 935 935 935 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 

Tabelul 5.41. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Şopotu Nou (ha) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prun 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total livezi  40 40 40 40 40 40 40 40 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.42. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în comuna Şopotu Nou (tone) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 243 180 280 290 150 132 34 168 185 

Orz - - -  -  -  -  -  28 28 

Ovăz 90 75 90 75 75 36 75 51 71 

Porumb 900 721 900 1310 900 1938 792 1086 1068 

Cartof 1100 500 750 500 400 750 400 700 638 

Legume 184 217 199 199 240 190 142 240 201 

Lucernă 3052 2604 2834 2548 2535 2340 1612 2379 2488 

Trifoi 2226 1778 2226 1932 2660 2760 1909 3358 2356 

Total producţie 7795 6075 7279 6854 6960 8146 4964 8010 7010 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.43. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Şopotu Nou (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Grâu 2700 2000 2800 2900 2500 3300 1700 2800 2588 

Orz - - -  -  -  -  -  2800 2800 

Ovăz 1800 1500 1800 1500 1875 1800 1500 1700 1684 

Porumb 2000 1602 2000 2911 2000 4307 1800 2701 2415 

Cartof 22000 10000 15000 10000 8000 15000 8000 14000 12750 

Legume 12267 14467 13267 13267 16000 12667 9467 10435 12729 

Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 18000 12400 18300 18750 

Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 12000 8300 14600 13400 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.23 Producții medii în comuna Șopotu Nou 

 

Ponderea cea mai ridicată deţinută în media perioadei 2006-2013 în producţia obţinută pe 

suprafaţa arabilă a comunei Şopotu Nou este reprezentată de culturile de trifoi şi lucernă care deţin 

împreună 69,1%, urmate de porumb (15,24%), cartof (9,1%) şi legume (2,87). Producţia de grâu 

deţine o pondere de 2,64%. 
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5.3. Evoluţia structurii şi producţiei animale în Depresiunea Almăjului 

 

 Structura producţiei agricole animale în Depresiunea Almăjului este dominată de producţia de 

lapte de bovine care deţine 62% din producţia animală. Păsările (ouă şi carne) reprezintă 13% în timp 

ce carnea de bovine şi porcine se situează valoric la acelaşi nivel, cu 8% respectiv 9%. Valori 

nesemnificative înregistrează carnea de ovine, în timp ce laptele de ovine prezintă tendinţe de creştere. 

 
Figura 5.24 Structura producţiei agricole animale în Depresiunea Almăjului 

 
Producţia animală înregistrează diminuări semnificative ale efectivelor de bovine şi caprine 

sacrificate sau vândute, excepţie fac efectivele de porcine care în anul 2013 prezintă o creştere cu 30% 

faţă de anul 2012.  

Tabelul 5.44. 

Evoluţia efectivelor de bovine sacrificate/vândute  

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia  484 630 560 215 310 185 91 49 316 

Bozovici 210 185 160 240 260 180 79 71 173 

Dalboşeţ 280 255 240 200 140 95 90 82 173 

Eftimie Murgu 210 265 280 325 260 80 99 59 197 

Lăpuşnicu Mare 200 180 165 130 130 80 82 64 129 

Prigor 875 726 845 625 400 171 290 118 506 

Şopotu Nou 500 350 345 270 250 135 129 68 256 

Total Almăj 2759 2591 2595 2005 1750 926 860 511 1750 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 Tendinţe vizibile de reducere se înregistrează în comuna Bănia şi Eftimie Murgu, diminuarea 

efectivelor de bovine sacrificate sau vândute în perioada 2006-2013 pe total Depresiunea Almăjului 

este de 81,48%. Aceasta indică faptul că populaţia nu mai manifestă un interes în creşterea vitelor 

determinat de scăderea forţei de muncă şi de îmbătrânirea populaţiei almăjene.  
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Tabelul 5.45. 

Evoluţia efectivelor de porcine sacrificate/vândute  

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 927 1020 850 700 720 690 414 586 738 

Bozovici 484 528 354 454 620 690 445 592 521 

Dalboşeţ 1250 770 900 700 630 700 437 608 749 

Eftimie Murgu 684 615 579 623 595 640 429 667 604 

Lăpuşnicu Mare 1000 820 700 600 450 640 412 608 654 

Prigor 1950 1630 1590 1565 1560 950 680 984 1364 

Şopotu Nou 1185 950 825 700 790 710 425 587 772 

Total Almăj 7480 6333 5798 5342 5365 5020 3242 4632 5402 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 Efectivele de porcine sacrificate prezintă creşteri în anul 2013 faţă de 2012, în toate comunele 

din Depresiunea Almăjului, cu oscilaţii de la o localitate la alta. Cele mai semnificative creşteri se 

înregistrează în comuna Eftimie Murgu (55,48%), Lăpuşnicu Mare (47,57%), Prigor (44,71%), Bănia 

(41,55%) şi Dalboşeţ (39,13%).  

Tabelul 5.46. 

Evoluţia efectivelor de ovine sacrificate/vândute  

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia  1365 1370 1235 1030 1200 1000 700 710 979 

Bozovici 770 760 800 750 400 540 640 570 617 

Dalboşeţ 720 640 600 400 430 550 830 700 585 

Eftimie Murgu 850 950 1090 1285 1450 990 860 800 1079 

Lăpuşnicu Mare 1000 720 500 500 600 670 840 800 652 

Prigor 1900 2200 2680 2520 2450 1950 2210 1700 2252 

Şopotu Nou 1000 790 1000 600 600 650 670 380 650 

Total 7605 7430 7905 7085 7130 6350 6750 5660 6813 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 Singura comună în care se înregistrează creşteri în anul 2013 faţă de 2012 ale efectivelor de 

ovine sacrificate este Bănia, în celelalte comune se manifestă o tendinţă constantă sau cu diminuări 

semnificative cum este cazul comunelor Prigor şi Şopotu Nou. 

Tabelul 5.47. 

Evoluţia efectivelor de vaci de lapte  
 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 580 604 568 500 310 295 186 175 402 

Bozovici 317 302 295 208 165 130 128 80 203 

Dalboşeţ 400 370 350 300 195 190 200 155 270 

Eftimie Murgu 370 342 315 280 215 195 180 155 257 

Lăpuşnicu Mare 280 270 230 230 185 180 185 110 209 

Prigor 995 960 955 905 830 780 780 540 843 

Şopotu Nou 670 600 620 565 510 620 630 500 589 

Total 3612 3448 3333 2988 2410 2390 2289 1715 2773 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Figura 5.25 Evoluţia efectivelor de vaci de lapte pe comune și pe total Depresiunea Almăjului 

 

 Efectivele de vaci de lapte s-au redus cu 52,52% în perioada 2006-2013, cu variaţii diferite pe 

comune. Comune care deţin efective importante de vaci de lapte sunt Şopotu Nou şi Prigor. Reduceri 

dramatice în această perioadă se înregistrează  în comuna Bozovici (-74,76%), Bănia (-69,83%), 

Dalboşeţ (-61,25%) şi Lăpuşnicu Mare (60,71%). 

Tabelul 5.48. 

Evoluţia producţiei de lapte de vacă (hl) 

 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 6076 14720 14640 17500 19250 18500 16200 11600 9100 8500 7920 13091 

Bozovici 5639 11550 9471 10950 10500 9660 8750 5940 4400 4500 4380 7795 

Dalboşeţ 6311 13098 12709 14400 13320 12600 9000 5500 6900 7000 6840 9789 

Eftimie Murgu 3300 8176 7950 13320 12310 11340 9970 7900 6300 6700 6480 8522 

Lăpuşnicu Mare 3359 9419 9280 11600 10900 10100 9000 7000 6400 6550 6380 8181 

Prigor 14700 29001 26196 31840 33120 32470 31670 27100 25500 27000 27300 27809 

Şopotu Nou 4344 16000 19799 23400 21300 22100 18200 19500 21000 21600 21000 18931 

Total 43729 101964 100045 123010 120700 116770 102790 84540 79600 81850 80300 94118 

Sursa: INS şi DADR Caraş-Severin 

 Producţia de lapte de vacă înregistrează un nivel relativ constant în intervalul 2010-2013 chiar 

dacă efectivele se reduc în aceeaşi perioadă. Cele mai mari producţii de lapte de vacă s-au realizat în 

comunele Prigor (27.809 hl) şi Şopotu Nou (18.931 hl).   

Tabelul 5.49. 

Evoluţia producţiei medii de lapte de vacă (l/cap de animal/an) 

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 1923 2311 2176 2051 2148 2247 2901 4526 3578 

Bozovici 1564 1556 1493 1786 2583 2472 2446 5475 3798 

Dalboşeţ 2361 2297 2222 1800 1667 2782 2662 4413 3521 

Eftimie Murgu 1584 1675 1639 2266 3224 2561 2863 4181 3646 

Lăpuşnicu Mare 2822 2646 2434 2507 3017 2857 2718 5800 4146 

Prigor 1611 1784 1855 2077 2085 2594 2848 5056 3575 

Şopotu Nou 2045 2088 2429 1936 2468 2357 2647 4200 3583 

Medie anuală 1866 1975 2003 2038 2305 2507 2748 4682 3618 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 Aşa cum rezultă şi din graficul de mai jos producţia medie de lapte pe cap de animal pe an este 

în creştere, uneori chiar semnificative, explicaţia fiind pe seama productivităţii. În anul 2013 producţia 

medie de lapte creşte în fiecare comună, tendinţa fiind aceea de a creşte vaci de rasă pentru lapte.     
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Figura 5.26 Evoluţia producţiei de lapte de vacă  (hl)   Figura 5.28 Evoluţia producţiei medii de lapte de vacă 

 (l/cap de animal/an) 
 

 Numărul de oi de lapte înregistrează o creştere în ultimii ani, pe fondul apariţiei unor fermieri 

care deţin efective importante. Cele mai importante creşteri se regăsesc în comunele Bănia şi Şopotu 

Nou. 

Tabelul 5.50. 

Evoluţia efectivelor de oi de lapte  

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 1285 1220 1000 1000 1200 850 900 1100 1069 

Bozovici 775 740 725 780 780 650 741 775 746 

Dalboşeţ 900 800 850 900 900 700 856 900 851 

Eftimie Murgu 1300 1350 1464 1200 1200 950 1253 1300 1252 

Lăpuşnicu Mare 900 850 820 1000 1000 700 901 900 884 

Prigor 2240 2400 2448 2400 2400 2300 2375 2248 2351 

Şopotu Nou 1300 1000 900 850 880 400 873 1300 938 

Total 8700 8360 8207 7980 7960 6300 7880 8708 8012 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 
Figura 5.28 Evoluția efectivelor de oi în Țara Almăjului 

 

Tabelul 5.51. 

Evoluţia producţiei de lapte de oaie (hl) 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 1105 976 920 820 852 757 720 880 879 

Bozovici 612 599 602 647 601 520 511 535 578 

Dalboşeţ 720 640 680 603 603 567 608 639 632 

Eftimie Murgu 1040 1080 1127 960 1104 760 977 962 1001 

Lăpuşnicu Mare 711 680 656 660 880 532 712 729 695 

Prigor 1792 1680 1616 1608 1656 1610 1520 1416 1612 

Şopotu Nou 910 720 630 748 669 300 550 1014 693 

Total 6890 6375 6231 6046 6364 5046 5598 6175 6091 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

Începând cu anul 2011 efectivele de oi de 

lapte prezintă un interes pentru câţiva fermieri 

din Depresiunea Almăjului. Efectivele 

însemnate de oi de lapte nu mai sunt deţinute 

de familiile individuale ci de câţiva fermieri 

aceasta fiind şi tendinţa viitoare în creşterea 

oilor de lapte. 
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Producţia de lapte de oaie înregistrează o creştere în intervalul 2011-2013 de la 4823 hectolitri 

la 6323 hectolitri. Cele mai mari producţii de lapte de oaie s-au realizat în comunele Bănia, Prigor şi 

Şopotu Nou. 

 

Tabelul 5.52. 

Evoluţia producţiei medii de lapte de oaie (l/cap de animal/an) 

 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bănia 86 80 92 82 71 89 80 80 83 

Bozovici 79 81 83 83 77 80 69 69 79 

Dalboşeţ 80 80 80 67 67 81 71 71 75 

Eftimie Murgu 80 80 77 80 92 80 78 74 81 

Lăpuşnicu Mare 79 80 80 66 88 76 79 81 78 

Prigor 80 70 66 67 69 70 64 63 69 

Şopotu Nou 70 72 70 88 76 75 63 78 73 

Total 554 543 549 532 540 551 503 516 539 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

  
Figura 5.29 Evoluţia producţiei de lapte de oaie  (hl)   Figura 5.30 Evoluţia producţiei medii de lapte de oaie 

                                                                                    (l/cap de animal/an) 

 

Producţia medie de lapte de oaie pe cap de animal pe an este constantă în toate localităţile din 

Depresiunea Almăjului, înregistrând valori medii între 69 şi 83 litri de lapte pe cap de oaie. 

 

Tabelul 5.53. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă  

 
Depresiunea 

Almăjului / Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Total păsări 

din care: 
148400 123950 109715 91570 82150 95750 135660 129425 114578 

Ouătoare 108250 83300 66240 54800 51780 57290 61870 72230 69470 

Păsări pentru 

carne şi pui 

înlocuire 

40150 40650 43475 36770 30370 38460 73790 57195 45108 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
16238 12495 9936 8220 7767 8594 9281 10835 10421 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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 Comparativ cu anul 2006, în anul 2013 efectivele de păsări înregistrează o scădere cu 12,79%. 

Efectivele de păsări şi producţia de ouă cunosc un trend crescător începând cu anul 2010, creşterea la 

păsări fiind de 57,55% iar la producţia de ouă creşterea este de 39,5%.  

 

5.3.1. Producţia animală în comuna Bănia 

 

În cadrul producţiei animale din comuna Bănia singura tendinţă de creştere o prezintă laptele 

şi carnea de ovine. Începând cu anul 2012 prezintă semnale de creştere şi efectivele de porcine. O 

atenţie semnificativă a fost acordată creşterii de pui pentru carne în anul 2013. 

Tabelul 5.54. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna Bănia 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Vaci pentru lapte 580 604 568 500 310 295 186 175 402 

Ovine pentru lapte 1285 1220 1050 1000 1200 850 900 1100 1069 

Lapte bovine  

(l/cap de animal/an) 
1923 2311 2176 2051 2148 2247 2901 4526 3578 

Lapte ovine 

(l/cap de animal/an) 
86 80 92 82 71 89 80 80 83 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.55. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Bănia  (hl) 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Lapte 

de vacă 

Consum intern 8000 9230 8380 8500 5600 4150 3750 3830 6430 

Vânzări 9500 10020 10120 7700 6000 4950 4750 4090 7141 

Total 17500 19250 18500 16200 11600 9100 8500 7920 13091 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 820 740 730 610 720 675 580 430 663 

Vânzări 280 230 190 210 130 85 60 50 154 

Total 1100 970 920 820 850 760 640 480 818 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Producţia de lapte de vacă din comuna Bănia este destinată aproximativ jumătate pentru 

consumul intern, care include consumul viţeilor, laptele şi brânza, iar cealaltă jumătate este destinată 

vânzării către centrele de colectare. Producţia de lapte de oaie este destinată în proporţie de 80% 

consumului intern iar doar 20% este destinată vânzării. 

Tabelul 5.56. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Bănia 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 294 330 400 100 240 140 59 31 199 

Vânzări 190 300 160 115 70 45 32 18 116 

Total 484 630 560 215 310 185 91 49 316 

Porcine 

Consum intern 727 820 720 620 660 600 380 496 628 

Vânzări 200 200 130 80 60 90 34 90 111 

Total 927 1020 850 700 720 690 414 586 738 

Ovine 

Consum intern 740 750 690 830 1000 620 400 350 648 

Vânzări 620 620 545 200 200 380 300 360 331 

Total 1360 1370 1235 1030 1200 1000 700 710 1076 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.57. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Bănia (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

bovine 

Consum intern 125 149 180 40 72 42 18 9 79 

Vânzări 95 136 72 58 32 20 13 7 54 

Total 220 285 252 98 104 62 31 16 134 

Carne 

porcine 

Consum intern 130 100 96 81 75 66 49 60 82 

Vânzări 25 30 16 10 11 12 5 10 15 

Total 155 130 112 91 86 78 54 70 97 

Carne 

ovine 

Consum intern 14 14 14 16 25 11 6 6 13 

Vânzări 12 12 10 4 3 7 5 6 6 

Total 26 26 24 20 28 18 11 12 21 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Pe fondul diminuării efectivelor de bovine, implicit şi numărul de capete sacrificate sau 

vândute scade vertiginos. În ultimii ani se constată o creştere a porcinelor sacrificate în special pentru 

consumul intern. Efectivele de ovine sacrificate sunt destinate consumului intern şi vânzării în egală 

măsură. 

Tabelul 5.58. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Bănia 

 

Bănia / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări, din care: 18500 13500 9800 5700 8000 8840 9760 17740 11480 

Ouătoare 14000 10500 5500 4700 7000 7200 8260 9750 8364 

Păsări pentru carne şi 

pui înlocuire 
4500 3000 4300 1000 1000 1640 1500 7990 3116 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
2100 1575 825 705 1050 1080 1239 1463 2100 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

 În comuna Bănia, începând cu anul 2010 efectivele de păsări, producţia de carne de pasăre şi 

de ouă sunt pe un trend crescător. În anul 2013 puii pentru carne aproape au dublat efectivele de păsări 

faţă de anul 2012. 

 

5.3.2.  Producţia animală în comuna Bozovici 

 
Producţia animală în comuna Bozovici este destinată în special consumului intern şi  

înregistrează creşteri ale producţiei de lapte şi carne de ovine. Producţia de lapte şi carne de bovine 

este în scădere, iar anul 2012 efectivele de porcine sacrificate sunt în creştere.  
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Tabelul 5.59. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 

Bozovici 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine pentru lapte 317 302 295 208 165 130 128 80 203 

Ovine pentru lapte 775 740 725 780 780 650 741 775 740 

Lapte ovine  

(l/cap de animal/an) 
1564 1556 1493 1786 2583 2472 2446 5475 3798 

Lapte porcine 

(l/cap de animal/an) 
79 81 83 83 77 80 69 69 79 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.60. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Bozovici  (hl) 

 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Lapte 

de vacă 

Consum intern 5280 5110 4238 4128 3650 1900 2190 2030 3566 

Vânzări 5670 5390 5422 4622 2290 2500 2310 2350 3819 

Total  10950 10500 9660 8750 5940 4400 4500 4380 7795 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 485 490 502 491 374 370 255 210 397 

Vânzări 131 110 100 90 230 254 285 240 180 

Total  616 600 602 581 604 624 540 450 577 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Producţia de lapte de vacă din comuna Bănia este destinată 40% pentru consumul intern, care 

include consumul viţeilor, laptele şi brânza, iar 60% este destinată vânzării către centrele de colectare. 

Producţia de lapte de oaie este destinată în proporţie de 75% consumului intern iar 25% este destinată 

vânzării. 

Tabelul 5.61. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Bozovici 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 122 120 115 120 110 105 62 48 100 

Vânzări 88 65 45 120 150 75 17 23 73 

Total 210 185 160 240 260 180 79 71 173 

Porcine 

Consum intern 310 342 274 302 500 640 405 512 411 

Vânzări 174 186 80 152 120 50 40 80 110 

Total 484 528 354 454 620 690 445 592 521 

Ovine 

Consum intern 555 520 600 520 200 270 310 300 367 

Vânzări 215 240 200 230 200 270 330 270 250 

Total 770 760 800 750 400 540 640 570 654 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Efectivele de animale sacrificate sau vândute este în scădere şi în comuna Bozovici. Excepţie 

fac efectivele de porcine sacrificate care din anul 2012 sunt în creştere. La ovine efectivele sacrificate 

şi destinate consumului intern reprezintă aproximativ 60% şi 40% pentru vânzare. În ceea ce priveşte 

producţia de carne de ovine, media 2006-2013 evidenţiază faptul că jumătate din carnea de bovine este 

pentru consumul intern iar cealaltă jumătate este destinată vânzării, la porcine proporţia este de 80% 

pentru consum intern şi doar 20% pentru vânzare. 
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Tabelul 5.62. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Bozovici 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

bovine 

Consum intern 27 30 27 36 33 31 18 14 27 

Vânzări 27 22 13 50 60 30 7 9 27 

Total  54 52 40 86 93 61 25 23 54 

Carne 

porcine 

Consum intern 35 35 31 39 60 70 52 61 48 

Vânzări 20 20 8 18 12 6 5 9 12 

Total  55 55 39 57 72 76 57 70 60 

Carne 

ovine 

Consum intern 14 9 14 9 3 5 6 5 7 

Vânzări 5 4 5 5 3 5 6 5 5 

Total  19 13 19 14 6 10 12 10 13 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.63. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Bozovici 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări, din care: 15200 14850 13100 10180 8800 10070 16050 16870 15200 

Ouătoare 15000 13200 10460 9000 5950 8400 7050 9410 15000 

Păsări pentru carne şi 

pui înlocuire 
200 1650 2640 1180 2850 1670 9000 7460 200 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
1500 1320 1046 900 595 840 705 941 981 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

 Efectivele de păsări şi producţia medie de ouă în comuna Bozovici se înscriu pe acelaşi 

trend ascendent începând cu anul 2010.  

 

5.3.3.  Producţia animală în comuna Dalboşeţ 

 

Producţia animală în comuna Dalboşeţ este caracterizată de aceeaşi tendinţă pe care o întâlnim 

în toate comunele almăjene, adică reducerea efectivelor de bovine pentru lapte şi scăderea producţiei 

de lapte, creşterea efectivelor de ovine şi în consecinţă creşterea producţiei de lapte de oaie. Datorită 

scăderii efectivelor de bovine în general şi producţia de carne este în regres, singura creştere privind 

producţia de carne o întâlnim la ovine. 

Tabelul 5.64. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 

Dalboşeţ   

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine pentru lapte 400 370 350 300 195 190 200 155 270 

Ovine pentru lapte 900 800 850 900 900 700 856 900 800 

Lapte bovine  

(l/cap de animal/an) 
2361 2297 2222 1800 1667 2782 2662 4413 3521 

Lapte ovine 

(l/cap de animal/an) 
80 80 80 67 67 81 71 71 75 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

 Producţia medie de lapte de vacă/cap de animal este în creştere începând cu anul 2013, 

orientarea celor care cresc vaci pentru lapte fiind către animalele de rasă şi în comuna Dalboşeţ.   
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Tabelul 5.65. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Dalboşeț  (hl) 

 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-

2013 

Lapte 

de vacă 

Consum intern 6110 5810 5650 4800 3000 3750 3600 3660 4548 

Vânzări 8290 7510 6950 4200 2500 3150 3400 3180 4898 

Total  14400 13320 12600 9000 5500 6900 7000 6840 9789 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 530 470 490 340 470 320 430 320 421 

Vânzări 190 170 190 210 180 405 205 180 216 

Total  720 640 680 550 650 725 635 500 638 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Media anuală a producţiei de lapte de vacă în intervalul 2006-2013 evidenţiază structura pe 

consum intern şi vânzări astfel: consumul intern deţine 46,47% iar vânzările 53,53%. În ceea ce 

priveşte laptele de oaie, 66% este destinat consumului intern şi 46% pentru vânzare, reprezentând 

media în acelaşi interval. 

Tabelul 5.66. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Dalboşeţ 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 180 195 200 160 100 60 65 47 126 

Vânzări 100 65 40 40 40 35 25 35 48 

Total 280 260 240 200 140 95 90 82 173 

Porcine 

Consum intern 750 620 700 640 500 600 395 512 590 

Vânzări 500 150 200 60 130 100 42 96 160 

Total 1250 770 900 700 630 700 437 608 749 

Ovine 

Consum intern 360 340 350 170 230 350 300 300 283 

Vânzări 360 300 250 230 200 200 530 400 302 

Total 720 640 600 400 430 550 830 700 609 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Efectivele de porci sacrificate, aflate în creştere din anul 2010 tind să le înlocuiască pe cele de 

ovine sacrificate, care după anul 2008 sunt într-o continuă scădere. De asemenea, în creştere sunt 

capetele de ovine sacrificate sau vândute. 

Tabelul 5.67. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Dalboşeţ  (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

Bovine 

Consum intern 63 68 70 56 30 18 19 14 42 

Vânzări 45 29 14 16 14 14 10 14 20 

Media  108 97 84 72 44 32 29 28 62 

Carne 

Porcine 

Consum intern 60 75 84 83 74 67 51 61 69 

Vânzări 60 19 26 7 16 13 5 10 20 

Media  120 94 110 90 90 80 56 71 89 

Carne 

Ovine 

Consum intern 6 6 6 3 4 6 6 5 5 

Vânzări 6 5 4 3 3 3 9 7 5 

Media  12 11 10 6 7 9 15 12 10 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.68. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Dalboşeţ 

 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări 

din care: 
25800 22500 21200 19500 21000 20950 21300 19480 21466 

Ouătoare 14800 10000 9000 8080 8100 8090 10070 10840 9873 

Păsări pentru carne 

şi pui înlocuire 
11000 12500 12200 11420 12900 12860 11230 8640 11594 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
1480 1000 900 808 810 809 1007 1084 987 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Efectivele de păsări menţin un nivel relativ constant cu mici fluctuaţii, atât în ceea ce priveşte 

găinile ouătoare cât şi păsările sacrificate şi puii pentru înlocuire.  

 

5.3.4.  Producţia animală în comuna Eftimie Murgu 

 

Producţia animală în comuna Dalboşeţ este caracterizată de reducerea efectivelor de bovine 

pentru lapte şi scăderea producţiei de lapte, creşterea efectivelor de ovine şi în consecinţă creşterea 

producţiei de lapte de oaie. Datorită scăderii efectivelor de bovine în general şi producţia de carne este 

în regres, singura creştere privind producţia de carne o întâlnim la ovine. 

Tabelul 5.69. 
Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 

Eftimie Murgu   

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine pentru lapte 370 342 315 280 215 195 180 155 257 

Ovine pentru lapte 1300 1350 1464 1200 1200 950 1253 1300 1350 

Lapte bovine  

(l/cap de animal/an) 
1584 1675 1639 2266 3224 2561 2863 4181 3646 

Lapte ovine 

(l/cap de animal/an) 
80 80 77 80 92 80 78 74 81 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

 

Tabelul 5.70. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Eftimie Murgu  (hl) 

 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Lapte 

de vacă 

Consum intern 6720 6010 5560 4170 2085 3000 2910 3030 4186 

Vânzări 6600 6300 5780 5800 5815 3300 3790 3450 5104 

Total 13320 12310 11340 9970 7900 6300 6700 6480 8522 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 670 810 895 770 650 770 670 490 716 

Vânzări 370 270 225 320 450 190 270 210 288 

Total  1040 1080 1120 1090 1100 960 940 700 1004 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Structura producţiei de lapte defalcată pe consum intern şi vânzări se prezintă în intervalul 

2006-2013 astfel: pentru laptele de vacă consumul intern deţine 49,11% şi vânzările 50,89% iar în 
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ceea ce priveşte laptele de oaie, 71,31% este destinat consumului intern şi 28,69% din laptele de oaie 

este vândut în special sub formă de brânzeturi. 

Tabelul 5.71. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Eftimie Murgu 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 131 140 152 172 90 50 64 32 104 

Vânzări 79 125 128 153 170 30 35 27 93 

Total 210 265 280 325 260 80 99 59 197 

Porcine 

Consum intern 545 485 475 510 450 560 390 559 497 

Vânzări 139 130 104 113 145 80 39 108 107 

Total 684 615 579 623 595 640 429 667 604 

Ovine 

Consum intern 400 450 456 750 900 490 460 400 576 

Vânzări 450 500 834 535 550 500 400 400 537 

Total 850 950 1290 1285 1450 990 860 800 1059 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 În comuna Eftimie Murgu se înregistrează o reducere a bovinelor sacrificate acestea fiind în 

scădere cu 71,9% în anul 2013 faţă de anul 2006. Efectivele de porcine sacrificate se menţin 

aproximativ la acelaşi nivel în anul 2013 faţă de anul 2006 cu fluctuaţii diferite în acest interval, în 

ultimii ani înregistrându-se o creştere a efectivelor de porcine sacrificate.  

Tabelul 5.72. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Eftimie Murgu  (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

bovine 

Consum intern 40 42 45 43 23 15 19 9 30 

Vânzări 30 50 51 53 72 12 14 10 37 

Total  70 92 96 96 95 27 33 19 67 

Carne 

porcine 

Consum intern 74 53 52 56 59 62 51 67 59 

Vânzări 16 15 13 12 18 11 5 13 13 

Total 90 68 65 68 77 73 56 80 72 

Carne 

ovine 

Consum intern 8 8 7 12 13 9 9 6 9 

Vânzări 9 9 10 10 8 8 6 7 8 

Total  17 17 17 22 21 17 15 13 17 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Producţia de carne bovină scade în anul 2013 faţă de anul 2006 cu 72,86% fiind structurată ca 

medie a intervalului 2006-2013 astfel: 44,78% este destinată consumului intern şi 55,22% din carnea 

bovină este destinată vânzării către abatoare. 

Tabelul 5.73. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Eftimie Murgu 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări 

din care: 
19800 16200 13715 11900 9520 11900 18760 17600 14924 

Ouătoare 17200 12150 10080 9500 7250 8900 9810 9820 10589 

Păsări pentru carne şi 

pui înlocuire 
2600 4050 3635 2400 2270 3000 8950 7780 4336 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
1720 1215 1008 950 725 890 981 982 1059 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

În anul 2013 efectivele de păsări din comuna Eftimie Murgu au crescut cu 84,87% faţă de anul 

2010, păstrând aceeaşi tendinţă ca şi în celelalte comune almăjene.  
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5.3.5.  Producţia animală în comuna Lăpuşnicu Mare 
 

 Producţia animală din comuna Lăpuşnicu Mare se încadrează în trendul Depresiunii Almăjului 

în general, adică scăderea efectivelor de bovine şi de vaci de lapte, creşterea numărului de ovine şi 

porcine în ultimii ani. 

Tabelul 5.74. 
Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 

Lăpuşnicu Mare   

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine pentru lapte 280 270 230 230 185 180 185 110 209 

Ovine pentru lapte 900 850 820 1000 1000 700 901 900 850 

Lapte bovine  

(l/cap de animal/an) 
2822 2646 2434 2507 3017 2857 2718 5800 4146 

Lapte ovine 

(l/cap de animal/an) 
79 80 80 66 88 76 79 81 78 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 În comuna Lăpuşnicu Mare, în anul 2013, au fost înregistrate 110 vaci de lapte cu 170 capete 

mai puţin faţă de anul 2006. După anul 2011 se constată un interes în sporirea efectivelor de oi, 

datorită subvenţiilor acordate şi a faptului că acestea pot fi întreţinute mult mai uşor decât efectivele de 

bovine.  

Tabelul 5.75. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Lăpuşnicu Mare  (hl) 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Lapte 

de vacă 

Consum intern 4700 5090 4600 4100 3650 3100 3140 2910 3911 

Vânzări 6900 5810 5500 4900 3350 3300 3410 3470 4580 

Total 11600 10900 10100 9000 7000 6400 6550 6380 8181 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 585 570 570 620 650 640 540 440 577 

Vânzări 125 110 90 100 100 120 245 130 128 

Total  710 680 660 720 750 760 785 570 704 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Preţul scăzut al laptelui, îmbătrânirea populaţiei şi dezinteresul populaţiei tinere, sunt de 

asemenea factori care conduc la scăderea efectivelor de vaci pentru lapte.  

Tabelul 5.76. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Lăpuşnicu Mare 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 180 152 140 100 100 55 58 43 104 

Vânzări 20 28 25 30 30 25 24 21 25 

Total 200 180 165 130 130 80 82 64 129 

Porcine 

Consum intern 680 615 600 520 380 560 380 518 532 

Vânzări 320 205 100 80 70 80 32 90 122 

Total 1000 820 700 600 450 640 412 608 654 

Ovine 

Consum intern 680 575 400 300 400 310 340 300 342 

Vânzări 320 145 100 200 200 360 500 500 310 

Total 1000 720 500 500 600 670 840 800 704 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 5.77. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Lăpuşnicu Mare (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

bovine 

Consum intern 72 45 42 35 30 17 17 13 34 

Vânzări 9 11 10 32 12 11 10 8 13 

Total 81 56 52 67 42 28 27 21 47 

Carne 

porcine 

Consum intern 70 68 72 65 40 61 49 62 61 

Vânzări 34 25 12 10 8 11 4 10 14 

Total  104 93 84 75 48 72 53 72 75 

Carne 

ovine 

Consum intern 7 8 8 5 6 6 6 5 6 

Vânzări 6 3 2 3 3 6 9 1 4 

Total  13 11 10 8 9 12 15 6 11 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

În perioada 2006-2013 capetele de bovine sacrificate au scăzut cu 76,11%, la porcine s-a 

înregistrat o scădere de 39,2% deşi din anul 2010 până în anul 2013 se înregistrează o creştere de 

35,11%. La ovine situaţia este similară, înregistrându-se o scădere de 20% în perioada 2006-2013, dar 

cu o reluare a creştere după anul 2009 până în anul 2013. 

Tabelul 5.78. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Lăpuşnicu Mare 

 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări 

din care: 
14000 12500 11000 6000 7000 8370 18230 17580 11835 

Ouătoare 10800 9000 8000 4500 6000 6900 7030 9570 7725 

Păsări pentru carne 

şi pui înlocuire 
3200 3500 3000 1500 1000 1470 11200 8010 4110 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
1080 900 800 450 600 690 703 957 773 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

Efectivele de păsări au crescut în perioada 2006-2013 cu 25,57%, cunoscând o modificare a 

structurii, adică o uşoară scădere a găinilor ouătoare (11,39%) şi o creştere considerabilă a păsărilor 

pentru carne (150,31%).  

 

5.3.6.  Producţia animală în comuna Prigor 

 

 Comuna Prigor înregistrează cel mai ridicat număr de animale din Depresiunea Almăjului, cu 

toate că şi în această comună efectivele de vaci de lapte sunt în scădere cu 45,73% în 2013 faţă de 

2006, efectivele de ovine se menţin la un nivel constant în ultimii 8 ani.    
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Tabelul 5.79. 
Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna Prigor 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine pentru lapte 995 960 955 905 830 780 780 540 843 

Ovine pentru lapte 2240 2400 2448 2400 2400 2300 2375 2248 2400 

Lapte bovine  

(l/cap de animal/an) 
1611 1784 1855 2077 2085 2594 2848 5056 3575 

Lapte ovine 

(l/cap de animal/an) 
80 70 66 67 69 70 64 63 69 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.80. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Prigor  (hl) 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Lapte 

de 

vacă 

Consum intern 15240 15870 13900 12950 9650 11700 12320 13200 13104 

Vânzări 16600 17250 18570 18720 17450 13800 14680 14100 16396 

Total  31840 33120 32470 31670 27100 25500 27000 27300 27809 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 1280 1300 1130 1150 1300 1250 1030 990 1179 

Vânzări 510 380 490 450 350 430 510 460 448 

Total  1790 1680 1620 1600 1650 1680 1540 1450 1626 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 Cea mai mare producţie de lapte de vacă şi oaie o regăsim tot în comuna Prigor, aici a existat 

o fabrică de brânzeturi până în anul 2012. Activitatea de procesare a laptelui la nivel industrial a fost 

reluată în anul 2014, însă datorită faptului că nu se poate colecta din zonă (în prezent) lapte conform, 

acesta este adus pentru procesare de la alte ferme din ţară.   

Tabelul 5.81. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Prigor 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 355 290 325 280 240 96 175 62 70 

Vânzări 520 436 520 345 160 75 115 56 110 

Total 875 726 845 625 400 171 290 118 497 

Porcine 

Consum intern 1270 1195 1200 1210 1290 750 570 834 1040 

Vânzări 680 435 390 355 270 200 110 150 324 

Total 1950 1630 1590 1565 1560 950 680 984 1364 

Ovine 

Consum intern 1280 1370 1750 1600 1500 900 910 800 1243 

Vânzări 620 830 930 920 950 1050 1300 900 1008 

Total 1900 2200 2680 2520 2450 1950 2210 1700 2201 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Tabelul 5.82. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Prigor (tone) 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

bovine 

Consum intern 89 87 130 84 74 29 52 18 70 

Vânzări 208 174 201 138 64 30 46 22 110 

Total 297 261 331 222 138 59 98 40 181 

Carne 

porcine 

Consum intern 115 110 132 133 168 83 74 100 114 

Vânzări 75 52 43 43 31 26 14 18 38 

Total 190 162 175 176 199 109 88 118 152 

Carne 

ovine 

Consum intern 32 26 31 28 30 14 17 13 22 

Vânzări 11 15 13 16 19 16 21 15 17 

Total 43 41 44 44 49 30 38 28 40 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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 Dacă în anul 2006 au fost sacrificate un număr de 875 de bovine, în anul 2013 se înregistrează 

incredibila cifră de 118 bovine sacrificate. Efectivele de porcine, înregistrează fluctuaţi în intervalul 

2006-2013; după ce au cunoscut o scădere cu 65,13% din anul 2006 până în anul 2012, în anul 2013 

efectivele de porcine înregistrează o creştere cu 44,71% faţă de anul 2012.  

Tabelul 5.83. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Prigor 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări 

din care: 
24900 21500 18900 17570 16200 17420 29810 22680 21123 

Ouătoare 22450 15250 13200 11020 9850 10800 9810 12380 13095 

Păsări pentru carne 

şi pui înlocuire 
2450 6250 5700 6550 6350 6620 20000 10300 8028 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
2245 1525 1320 1102 985 1080 981 1238 1310 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

Efectivele de păsări înregistrează oscilaţii în perioada 2006-2013 cu un maxim atins în anul 

2012 după care urmează o reducere a acestora.  

 

5.3.7.  Producţia animală în comuna Şopotu Nou 

  
Comuna Şopotu Nou este a doua, după Prigor, ca efective de vaci de lapte. Efectivele de ovine 

sunt în creştere după anul 2011, de asemenea după anul 2012 cresc şi efectivele de porcine. Cele două 

localităţi fiind la extremităţile Depresiunii Almăjului beneficiază de un relief propice pentru creşterea 

animalelor şi deci o perspectivă de dezvoltare a acestei activităţi.    

Tabelul 5.84. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în Şopotu Nou 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine pentru lapte 670 600 620 565 510 620 630 500 589 

Ovine pentru lapte 1300 1000 900 850 880 400 873 1300 1000 

Lapte bovine  

(l/cap de animal/an) 
2045 2088 2429 1936 2468 2357 2647 4200 3583 

Lapte ovine 

(l/cap de animal/an) 
70 72 70 88 76 75 63 78 73 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

Tabelul 5.85. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Şopotu Nou  (hl) 

 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Lapte 

de vacă 

Consum intern 9470 11640 11930 10800 10900 10900 11900 12300 11230 

Vânzări 13930 9660 10170 7400 8600 10100 9700 8700 9783 

Total 23400 21300 22100 18200 19500 21000 21600 21000 18931 

Lapte 

de oaie 

Consum intern 575 460 383 500 500 515 460 290 463 

Vânzări 335 260 250 200 150 125 90 20 176 

Total  910 720 633 700 650 640 550 310 639 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Producţia medie de lapte de vacă este în creştere în perioada 2006-2013 deşi în aceeaşi 

perioadă efectivele de vaci de lapte au scăzut cu 25,37% producţia în hectolitri a crescut cu 29,88%, 

ceea ce confirmă tendinţa de creşte vaci de lapte de rasă în comunele din Depresiunea Almăjului. 

 

 

Tabelul 5.86 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Şopotu Nou 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Bovine 

Consum intern 192 185 210 190 200 75 63 28 143 

Vânzări 308 165 135 80 50 60 66 40 113 

Total 500 350 345 270 250 135 129 68 256 

Porcine 

Consum intern 612 605 602 550 570 590 360 477 546 

Vânzări 573 345 223 150 220 120 65 110 226 

Total 1185 950 825 700 790 710 425 587 772 

Ovine 

Consum intern 470 410 525 300 400 300 270 280 346 

Vânzări 530 380 475 300 200 350 400 100 304 

Total 1000 790 1000 600 600 650 670 380 711 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

 

 

Tabelul 5.87. 

Evoluţia producţiei medii de carne la animale în comuna Şopotu Nou (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Carne  

bovine 

Consum intern 67 74 90 66 60 23 18 8 51 

Vânzări 123 73 60 27 20 23 26 16 46 

Total 190 147 150 93 80 46 44 24 97 

Carne 

porcine 

Consum intern 74 73 73 66 70 65 47 58 66 

Vânzări 69 41 27 18 25 16 8 13 27 

Total 143 114 100 84 95 81 55 36 89 

Carne 

ovine 

Consum intern 8 7 9 4 7 5 5 5 6 

Vânzări 9 7 8 5 3 6 6 2 6 

Total 17 14 17 9 10 11 11 7 12 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 

 

 

 

Tabelul 5.88. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Prigor 

 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total păsări, din care: 30200 22900 22000 20720 19550 18200 19750 17475 21349 

Ouătoare 14000 13200 10000 8000 7630 7000 9840 10460 10016 

Păsări pentru carne şi 

pui înlocuire 
16200 9700 12000 12720 11920 11200 9910 7015 11333 

Producţia de ouă 

(mii buc.) 
1400 1320 1000 800 763 700 984 1046 1002 

Sursa: calculaţii proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Efectivele de păsări înregistrează o scădere de 42,14% în perioada 2006-2013. De asemenea în 

scădere sunt şi efectivele de păsări pentru carne pe când numărul de găini ouătoare este în creştere. 

5.4. Evoluţia preţurilor produselor vegetale şi animale în Depresiunea Almăjului 

 
 Având în vedere faptul că în Depresiunea Almăjului nu există o piaţă dezvoltată de 

comercializare a produselor agricole, preţurile medii utilizate în continuare, pentru determinarea 

producţiei agricole, sunt cele publicate de Institutul Naţional de Statistică pentru judeţul Caraş-

Severin. 

Tabelul 5.89. 

Evoluţia preţurilor medii la cereale şi legume în localităţile din Depresiunea Almăjului  (lei/kg) 

 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Grâu 0.45 0.76 1.02 0.7 0.8 1.13 1.21 1.12 0.90 

Orz 0.4 0.76 0.94 0.64 0.66 0.93 1.02 1.1 0.81 

Orzoaică 0.4 0.76 0.94 0.64 0.66 0.93 1.02 1.1 0.81 

Ovăz 0.45 0.76 1.02 0.7 0.8 1.13 1.21 1.12 0.90 

Porumb 0.39 0.82 1.03 0.7 0.73 1.04 1.048 1.07 0.85 

Cartof 1.19 1.19 1.29 1.39 1.56 1.87 1.62 2.07 1.52 

Legume 2.02 3.10 3.26 3.08 3.70 3.68 3.61 3.72 3.27 

Lucernă 0.2 0.33 0.37 0.28 0.33 0.44 0.48 0.43 0.36 

Trifoi 0.2 0.33 0.37 0.28 0.33 0.44 0.48 0.43 0.36 

Ghizdei 0.2 0.33 0.37 0.28 0.33 0.44 0.48 0.43 0.36 

Sursa: INS 

Tabelul 5.90. 

Evoluţia preţurilor medii la carne şi ouă în localităţile din Depresiunea Almăjului  (lei/kg) 

 

Carne şi ouă  /                          

Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media 

2006-2013 

Carne de bovină 3.31 2.98 3.52 4.79 4.85 5.51 5.54 6 4.56 

Carne de porc 4.19 3.55 4.63 5.1 4.93 5.21 6.07 6.16 4.98 

Carne de oaie 2.93 3.52 4.2 5.33 5.38 7.07 6.81 8.5 5.47 

Carne de pasăre 3.71 3.33 3.41 3.47 3.2 3.55 3.53 4.32 3.57 

Ouă 0.32 0.36 0.41 0.45 0.46 0.46 0.59 0.48 0.44 

Lapte vacă 1.5 1.54 1.96 2.21 2.19 2.31 2.5 2.5 1.5 

Lapte oaie 2.22 2.28 2.90 3.27 3.24 3.42 3.70 3.50 2.22 

Sursa: INS 

 

 

5.5.  Valoarea producţiei agricole în Depresiunea Almăjului 

 

Structura producţiei agricole este împărţită aproximativ egal între producţia vegetală şi cea 

animală, ca medie a perioadei 2006-2013, cu o uşoară tendinţă în favoarea producţiei vegetale.   

Valoarea producţiei agricole în perioada 2006-2013 înclină uşor în favoarea producţiei 

vegetale, nu datorită unor randamente superioare, dar mai ales pe fondul scăderii efectivelor de 

animale, a efectivelor de bovine şi porcine în special precum şi datorită scăderii producţiei de lapte de 

vacă.   
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 5.5.1. Valoarea producţiei vegetale 

 

Producția vegetală a înregistrat, în medie, în perioada 2006-2013, o valoare a 

producție agricole vegetale de 29.410.065 lei, cu valori ale producției ce oscilează de la 2,9 

milioane lei în comuna Lăpușnicu Mare la 8,2 milioane lei în comuna Prigor.    

 

Tabelul 5.91. 

Valoarea producţiei vegetale în Depresiunea Almăjului (lei) 

 
Comuna / 

Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Bănia 6079720 6499420 9597676 6494800 7341080 8898690 6189790 7932720 7379237 

Bozovici 3141730 4498880 6154250 5168880 4064280 6584160 3586040 6445170 4955424 

Dalboşeţ 4351260 4425220 6522760 5324460 5324440 7322900 3852880 7184330 5538531 

Eftimie 

Murgu 
2916530 3540740 4962143 3531110 2969860 4336650 2651860 4933580 3730309 

Lăpuşnicu 

Mare 
1960220 2566340 3422750 3146220 2185000 3877340 2315160 4347360 2977549 

Prigor 6302080 6418570 10723873 7870230 6716200 9355840 6972280 11267290 8203295 

Şopotu Nou 4796130 5189820 6992510 5313920 5995500 9340540 5686226 9691110 6625720 

Total Almăj 29547670 33138990 48375962 36849620 34596360 49716120 31254236 51801560 39410065 

Sursa: calculaţii proprii 

 
Figura 5.31 Ponderea valorii producţiei vegetale pe comune 

 
 

Ponderea cea mai ridicată a valorii producţiei agricole vegetale în perioada 2006-2013 o 

regăsim în comuna Prigor care deţine 21%, urmată de comuna Bănia cu 19%. La polul opus se găsesc 

comunele Eftimie Murgu care deţine 9% din valoarea producţiei vegetale şi comuna Lăpuşnicu Mare 

care deţine doar 7%. 
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5.5.2. Valoarea producţiei animale 

 

Producția animală a înregistrat, în medie, în perioada 2006-2013, o valoare a producție 

agricole animale de 32.347.272 lei, cu valori ale producției ce oscilează de la 2,9 milioane lei 

în comuna Lăpușnicu Mare la 8,9 milioane lei în comuna Prigor.    

Tabelul 5.92. 

Valoarea producţiei animale în Depresiunea Almăjului (lei) 

 

Comuna / 

Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Bănia 4877693 5034584 5684875 5129087 4252922 3780494 3473255 3618142 4481381 

Bozovici 2795530 2693603 2965110 3355317 2655218 2664199 2417493 2715602 2782759 

Dalboşeţ 3874660 3544646 4214002 3682890 2801288 3190015 3611314 3496608 3551928 

Eftimie 

Murgu 
3541770 3238984 3745034 3973313 3420632 3113014 3348750 3426392 3475986 

Lăpuşnicu 

Mare 
3064945 2759936 3172688 3205599 2572850 2872234 3046020 3242246 2992065 

Prigor 7923776 7645095 9640277 10318419 8926988 8421816 9454237 9606832 8992180 

Şopotu Nou 5653080 4947240 6132546 5678042 5868188 6436506 6967455 6884726 6070973 

Total Almăj 31731453 29864088 35554531 35342667 30498086 30478277 32318523 32990548 32347272 

Sursa: calculaţii proprii 

 
Figura 5.32 Ponderea valorii producţiei animale pe comune 

 

Comuna Prigor deţine ponderea cea mai ridicată a valorii producţiei agricole animale, cu o 

medie  a perioadei 2006-2013 de 28%, urmată de comuna Şopotu Nou care deţine 19%, Bănia cu 14% 

iar ponderea cea mai scăzută este înregistrată în comuna Bozovici, cu 8%. 

5.5.3. Valoarea totală a producţiei agricole 

 

În perioada 2006-2013 structura producţiei agricole se prezintă astfel: 54,92% reprezintă 

producţia vegetală şi 45,08% reprezintă producţia animală. Pragul de 50% este depăşit de producţia 



179 

 

animală în anul 2006 şi în anul 2012, însă aceasta pe fondul  unei producţii vegetale reduse ca medie la 

hectar din cauza condiţiilor climatice.  

Tabelul  5.93. 

Valoarea totală a producţiei agricole în Depresiunea Almăjului (lei) 

 

Depresiunea 

Almăjului / 

Anul 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 

2006-2013 

Total 

producţie 

agricolă din 

care: 

61279123 63003078 83930493 72192287 65094446 80194397 63572759 84792108 71757336 

Valoare 

producţiei 

vegetale 
29547670 33138990 48375962 36849620 34596360 49716120 31254236 51801560 

39410065 

Valoare 

producţiei 

animale 

31731453 29864088 35554531 35342667 30498086 30478277 32318523 32990548 32347272 

% producţie 

vegetală din 

total 

48.22 52.60 57.64 51.04 53.15 61.99 49.16 61.09 54.92 

% producţie 

animală din 

total 

51.78 47.40 42.36 48.96 46.85 38.01 50.84 38.91 45.08 

Sursa: calculaţii proprii 

  
Figura 5.33. Valoarea producţiei vegetale şi animale în Depresiunea Almăjului 

 

 Din Figura 5.33. se remarcă oscilaţia producţiei agricole în intervalul 2006-2013 determinată 

de variaţia producţiei vegetale, influenţată la rândul ei de condiţiile climatice. De asemenea efectele 

crizei de la sfârşitul anului 2008 se resimt în următorii ani în evoluţia producţiei agricole din 

Depresiunea Almăjului. 

 
Figura 5.34 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în Depresiunea Almăjului în perioada 2006-2013 
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 Ponderea cea mai ridicată în valoarea producţiei agricole vegetale o deţin culturile de plante 

de nutreţ (lucernă, trifoi, ghizdei) care însumează 39,08%, urmată de porumb cu 23%, legume 16,08%, 

cartof 15,46% iar cultura de grâu deţine 4,51%. Culturile de orz, ovăz şi orzoaică deţin împreună 

1,51%. Valoarea producţiei animale este dominată categoric de laptele de vacă care deţine 62% din 

totalul valoric, urmată de producţia de ouă (11%), carne de porc (9%), carne de bovine (8%), lapte de 

ovine (6%), carne de pasăre şi carne de ovine cu câte 2%.     

 Din structura producţiei agricole se pot desprinde următoarele concluzii: 

- producţia agricolă este dominată de agricultura de subzistenţă 

- efectivele de bovine, deşi se găsesc într-o continuă scădere, prin cantitatea de lapte 

obţinută şi carnea de bovine, deţin majoritatea producţiei agricole animale (70%), ceea ce 

arată neperformanţa producţiei agricole vegetale în condiţiile diminuării efectivelor de 

animale;   

- aproape jumătate din terenul arabil utilizat este folosit pentru culturi furajere, limitând 

producţii sporite la cereale, cartofi şi legume, deci şi posibilitatea unei posibile procesări a 

acestora; 

- valoarea producţiei animale este deţinută în proporţie de peste 50%, în fiecare comună, de 

producţia de lapte de bovine, în condiţiile în care efectivele de bovine sunt într-o continuă 

scădere, reprezentând o situaţie alarmantă pentru viitorul producţiei agricole în 

Depresiunea Almăjului. 

 
Figura 5.35 Structura valorii producţiei vegetale şi animale pe comune în perioada 2006-2013 

 

Din analiza structurii producţiei agricole obţinută în comunele din Depresiunea Almăjului în 

perioada 2006-2013 regăsim o situaţia ideală doar în comuna Prigor, unde, pe lângă valoarea cea mai 

ridicată a producţiei agricole, regăsim şi o structură foarte bine repartizată între producţia vegetală şi 

cea animală. O situaţie favorabilă se înregistrează şi în comunele Şopotu Nou şi Bănia care ocupă 

locurile doi şi trei din punct de vedere valoric. La polul opus se găseşte comuna Lăpuşnicu Mare care 

deşi prezintă procentual o structură echilibrată (49,88% sectorul vegetal şi 50,12% sectorul animal), în 

valori absolute înregistrează cele mai scăzute valori ale producţiei agricole.   
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Tabelul 5.94. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Bănia (lei) 

 

    Bănia / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total producţie 

agricolă din care: 
10957413 11534004 15282551 11623887 11594002 12679184 9663045 11550862 11860618 

Valoarea producţiei 

vegetale 
6079720 6499420 9597676 6494800 7341080 8898690 6189790 7932720 7379237 

Valoare producţiei 

animale 
4877693 5034584 5684875 5129087 4252922 3780494 3473255 3618142 4481381 

% producţie 

vegetală din total 
55.48 56.35 62.80 55.87 63.32 70.18 64.06 68.68 62.22 

% producţie 

animală din total 
44.52 43.65 37.20 44.13 36.68 29.82 35.94 31.32 37.78 

Sursa: calculaţii proprii 

 

  
Figura 5.36 Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Bănia 

 

 Producţia agricolă în comuna Bănia este dominată de producţia vegetală care în intervalul 

2006-2013 deţine, în medie, 62.22% din totalul producţiei agricole al comunei Bănia. Anii în care 

producţia agricolă a fost mai echilibrată, dar cu o uşoară superioritate a producţiei agricole vegetale, au 

fost 2006, 2007 şi 2009, ani în care, de fapt, condiţiile climatice nu au fost foarte favorabile unor 

producţii medii ridicate (raportat la producţiile medii mai ridicate din ani alţi ani). Producţia animală 

în comuna Bănia este în uşoară creştere în anul 2013 faţă de 2012. Având în vedere suprafaţa agricolă 

a comunei Bănia, care se situează pe locul doi în Depresiunea Almăjului, după comuna Prigor, se 

poate constata că potenţialul acestei comune nu este exploatat suficient în raport cu resursa naturală pe 

care o deţine.  

  
Figura 5.37 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în Bănia - media 2006-2013 
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Din figura 4.54 se remarcă faptul că producţia plantelor de nutreţ deţine peste 54,09% din 

valoarea producţiei vegetale, această producţie este realizată pe o suprafaţă medie arabilă de 840 ha 

reprezentând 54,55% din suprafaţa arabilă a comunei. Cerealele deţin 22,33%, legumele 13,14% iar 

cultura de cartof deţine 10,44% din totalul valorii producţiei agricole vegetale din comuna Bănia. 

Producţia animală este dominată de producţia de lapte de ovine (60%) care împreună cu valoarea 

producţiei de carne de ovine reprezintă 71% din totalul valorii producţiei animale. Valoare producţiei 

de lapte de ovine şi carnea de ovine deţin 8%, valoarea producţiei de carne de porcine deţine 10% iar 

valoare cărnii de pasăre şi de ouă însumează 11% din totalul producţiei animale din comuna Bănia. 

 

 Tabelul 5.96. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Bozovici (lei) 

 

    Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total producţie agricolă 

din care: 
5937260 7192483 9119360 8524197 6719498 9248359 6003533 9160772 7738183 

Valoarea producţiei 

vegetale 
3141730 4498880 6154250 5168880 4064280 6584160 3586040 6445170 4955424 

Valoare producţiei 

animale 
2795530 2693603 2965110 3355317 2655218 2664199 2417493 2715602 2782759 

% producţie vegetală 

din total 
52.92 62.55 67.49 60.64 60.48 71.19 59.73 70.36 64.04 

% producţie animală 

din total 
47.08 37.45 32.51 39.36 39.52 28.81 40.27 29.64 35.96 

Sursa: calculaţii proprii 

  
Figura 5.38 Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Bozovici 

 

 În comuna Bozovici discrepanţa dintre producţia vegetală şi cea animală în perioada 2006-

2013 este mult mai amplificată (64,04% deţine, în medie, producţia vegetală şi doar 35,96% producţia 

animală), doar în anul 2006 a existat un echilibru., atunci când valoarea absolută a producţiei agricole 

vegetale a fost cea mai redusă în intervalul 2006-2013. Totuşi, în anul 2013, valoarea producţiei 

vegetale este mai mare cu 7,97% faţă de anul 2012 iar cea a producţiei animale este mai mare cu 

12,33% faţă de anul 2012 ceea ce reprezintă un semnal de redresare a agriculturii din comuna 

Bozovici.  
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Figura 5.39 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în comuna Bozovici - media 2006-2013 

 

 Valoarea producţiei agricole vegetale în intervalul 2006-2013 în comuna Bozovici este 

deţinută în proporţie de 30% de porumb, plantele de nutreţ (27%), cartof (20%), legume (18%), grâu 

(5%).  Valoarea producţiei agricole animale este dominată, ca în toate satele almăjene, de producţia de 

lapte de bovine (52%), laptele de ovine reprezintă 6%, valoarea producţiei de carne de ovine şi porcine 

deţine 20%,  iar producţia de ouă reprezintă 17% din valoarea producţiei animale. 

  Tabelul 5.97. 
Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Dalboşeţ (lei) 

    Dalboşeţ / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  

2006-2013 

Total producţie 

agricolă din care: 
8225920 7969866.3 10736762 9007349.5 8125728 10512915 7464193.6 10680938 9090459 

Valoarea producţiei 

vegetale 
4351260 4425220 6522760 5324460 5324440 7322900 3852880 7184330 5538531 

Valoare producţiei 

animale 
3874660 3544646.3 4214001.9 3682889.5 2801288 3190014.9 3611313.6 3496608 3551928 

% producţie 

vegetală din total 
52.90 55.52 60.75 59.11 65.53 69.66 51.62 67.26 60.93 

% producţie 

animală din total 
47.10 44.48 39.25 40.89 34.47 30.34 48.38 32.74 39.07 

Sursa: calculaţii proprii 

 
Figura 5.40 Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Dalboşeţ 

 

În comuna Dalboşeţ întâlnim aceeaşi situaţie dezechilibrată a agriculturii determinată în 

special de scăderea drastică a efectivelor de animale. În perioada analizată un echilibru relativ îl 

întâlnim în anul 2006 şi în anul 2012 atunci când producţie animală deţinea peste 47% din totalul 

producţiei agricole al comunei. Efectele unei producţii vegetale mai ridicate, amplifică acest 

dezechilibru în anul 2013 atunci când producţia animală deţinea cea mai mică valoare din itervalul 

analizat, respectiv de 32,74%.   
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Figura 5.41 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în Dalboşeţ - media 2006-2013 

 

 Structura valorii producţiei agricole vegetale în comuna Dalboşeţ oscilează între plantele de 

nutreţ (37%), legume (23%), porumb (19%), cartof (15%) şi grâu (5%). Valoarea producţiei agricole 

animale este dominată de producţia de lapte de bovine (53%), laptele de ovine reprezintă doar 6%, 

valoarea producţiei de carne de ovine şi porcine deţine 19%,  iar producţia de ouă reprezintă 17% din 

valoarea producţiei animale.  

Tabelul 5.98. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Eftimie Murgu (lei) 

 
    Eftimie Murgu           

/ Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Total producţie 

agricolă din care: 
6458300 6779724 8707177 7504423 6390492 7449664 6000610 8359972 7206295 

Valoarea producţiei 

vegetale 
2916530 3540740 4962143 3531110 2969860 4336650 2651860 4933580 3730309 

Valoare producţiei 

animale 
3541770 3238984 3745034 3973313 3420632 3113014 3348750 3426392 3475986 

% producţie 

vegetală din total 
45.16 52.23 56.99 47.05 46.47 58.21 44.19 59.01 51.76 

% producţie 

animală din total 
54.84 47.77 43.01 52.95 53.53 41.79 55.81 40.99 48.24 

Sursa: calculaţii proprii 

  
Figura 5.42. Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Eftimie Murgu 

 
 În comuna Eftimie Murgu întâlnim o situaţie echilibrată din punctul de vedere al structurii 

valorii producţiei agricole în perioada 2006-2013, ca urmare a unor randamente scăzute ale producţiei 

agricole vegetale.  
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Figura 5.43 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în comuna Eftimie Murgu - media 2006-2013 

 

 În comuna Eftimie Murgu, valoarea producţiei agricole vegetale este repartizată între 

producţia de porumb (26%), plante de nutreţ (25%), legume (21%), cartof (18%) şi grâu (8%). 

Producţiile de orz şi ovăz înregistrează ponderi reduse care însumează aproximativ 2%, situaţie pe care 

o regăsim în toate comunele din Depresiunea Almăjului.  Valoarea producţiei agricole animale este 

dominată de producţia de lapte de bovine (53%), laptele de ovine reprezintă 9%, valoarea producţiei 

de carne de ovine şi porcine deţine 18%, iar producţia de de carne de pasăre reprezintă 2% în timp ce 

producţia de ouă deţine 15% din valoarea producţiei animale.  

Tabelul 5.99. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Lăpuşnicu Mare (lei) 

 
Lăpuşnicu Mare/     

Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Total producţie 

agricolă din care: 
5025165 5326276 6595438 6351819 4757850 6749574 5361180 7589606 5969613 

Valoarea producţiei 

vegetale 
1960220 2566340 3422750 3146220 2185000 3877340 2315160 4347360 2977549 

Valoare producţiei 

animale 
3064945 2759936 3172688 3205599 2572850 2872234 3046020 3242246 2992065 

% producţie 

vegetală din total 
39.01 48.18 51.90 49.53 45.92 57.45 43.18 57.28 49.88 

% producţie 

animală din total 
60.99 51.82 48.10 50.47 54.08 42.55 56.82 42.72 50.12 

Sursa: calculaţii proprii 

 În comuna Lăpuşnicu Mare valoarea producţiei agricole prezintă o situaţie echilibrată ca 

medie a intervalului 2006-2013 din punctul de vedere al structurii între producţia agricolă vegetală şi 

producţia agricolă animală. Astfel producţia animală reprezintă 50.12% în perioada 2006-2013 iar cea 

animală 49,88%. În valoare absolută însă, în această comună întâlnim cele mai scăzute producţii 

obţinute comparativ cu toate comunele din Depresiunea Almăjului. 
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Figura 5.44 Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Lăpuşnicu Mare 

 

Structura producţiei agricole în perioada 2006-2013 se menţine aproximativ constantă cu 

oscilaţii mai mari în anii 2006, 2011 şi 2013. Producţia vegetală înregistrează valori scăzute datorită 

suprafeţei arabile destul de reduse raportat la celelalte comune dar şi valori mici ale producţiei 

animale, scăderea efectivelor de bovine fiind principala cauză. 

 
Figura 5.45 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în com. Lăpuşnicu Mare - media 2006-2013 

 

În comuna Lăpuşnicu Mare, valoarea producţiei agricole vegetale este reprezentată în 

proporţie de 36% de cultura de porumb, urmată de legume (23%), cartof (17%), plantele de nutreţ 

(15%) şi grâu (7%). Producţiile de orz şi ovăz înregistrează ponderi reduse care însumează 

aproximativ 2%.  Valoarea producţiei agricole animale este structurată astfel: producţia de lapte de 

bovine (57%), laptele de ovine reprezintă 9%, valoarea producţiei de carne de ovine şi porcine deţine 

19%, iar producţia de de carne de pasăre reprezintă 2% în timp ce producţia de ouă deţine 13% din 

valoarea producţiei animale.  

 

Tabelul 5.100. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Prigor (lei) 
Prigor/ 

                   Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Total producţie 

agricolă din care: 
14225856 14063665 20364150 18188649 15643188 17777656 16426517 20874122 17195475 

Valoarea producţiei 

vegetale 
6302080 6418570 10723873 7870230 6716200 9355840 6972280 11267290 8203295 

Valoare producţiei 

animale 
7923775.6 7645095 9640277.1 10318419 8926988 8421815.9 9454236.6 9606832 8992180 

% producţie vegetală 

din total 
44.30 45.64 52.66 43.27 42.93 52.63 42.45 53.98 47.71 

% producţie animală 

din total 
55.70 54.36 47.34 56.73 57.07 47.37 57.55 46.02 52.29 

Sursa: calculaţii proprii 
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 În comuna Prigor se înregistrează una dintre situaţiile remarcabile privind producţia agricolă. 

Astfel, cu excepţia anilor 2011 şi 2013, producţia animală deţine peste 50% în structura producţiei 

agricole a comunei. Media perioadei 2006-2013 scoate în evidenţă o structură a producţiei agricole 

favorabilă producţiei animale (52,77%). Comuna Prigor înregistrează cele mai ridicate valori ale 

producţiei agricole din Depresiunea Almăjului, fapt ce se datorează suprafeţei acestei comune precum 

şi potenţialului ridicat, propice pentru sectorul zootehnic.   

 

  
Figura 5.46 Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Prigor 

 
 

 Conform datelor rezultate în urma determinării producţiei agricole, se remarcă faptul că 

producţia animală este superioară producţiei vegetale. Se poate aprecia ca potenţialul acestei comune 

este exploatat conform condiţiilor de relief, favorabile creşterii animalelor.    

  
 

Figura 5.47 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în comuna Prigor - media perioadei 2006-2013 

 

  

Valoarea producţiei agricole vegetale prezintă o structură orientată spre plantele de nutreţ care deţin 

35%, porumb 29%, cartof 17% şi legume 13%. Cultura de grâu reprezintă doar 4% iar cele de orz, 

orez şi orzoaică aproximativ 2%. Valoarea producţiei animale este categoric reprezentată prin 

ponderea ridicată a laptelui de vaci (68%). Celelalte valori oscilează între 1% la carne de pasăre, 2% la 

carne de ovine, 6% lapte de ovine, 7% producţia de ouă şi câte 8% producţia de carne de porcine şi 

bovine. 
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Tabelul 5.101. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Şopotu Nou (lei) 

 

Lăpuşnicu Mare/     

Anul 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  

2006-2013 

Total producţie 

agricolă din care: 
10449210 10137060 13125056 10991962 11863688 15777046 12653681 16575836 12696692 

Valoarea producţiei 

vegetale 
4796130 5189820 6992510 5313920 5995500 9340540 5686226 9691110 6625720 

Valoare producţiei 

animale 
5653080 4947240 6132546 5678042 5868188 6436506 6967455 6884726 6070973 

% producţie 

vegetală din total 
45.90 51.20 53.28 48.34 50.54 59.20 44.94 58.47 52.18 

% producţie 

animală din total 
54.10 48.80 46.72 51.66 49.46 40.80 55.06 41.53 47.82 

Sursa: calculaţii proprii 

  
Figura 5.48 Valoarea producţiei vegetale şi animale în comuna Şopotu Nou 

 

Producţia agricolă în comuna Şopotu Nou prezintă o situaţie echilibrată în intervalul 2006-

2013, cu 51,48% producţie vegetală şi 48,52% producţie animală. Această comună se situează pe locul 

doi ca valoarea producţiei agricole, după comuna Prigor.  

  
Figura 5.49 Structura valorii producţiei vegetale şi animale în comuna Şopotu Nou - media 2006-2013 

 

Plantele de nutreţ deţin 58% din valoarea producţiei vegetale, cultura de cartof 15%, porumbul 

14%, iar legumele 10%. Fiind o comună cu un relief de deal şi munte cultura de grâu o regăsim cu o 

pondere redusă în cadrul producţiei agricole vegetale (cu doar 2%). Structura valorii producţiei 

agricole animale este una relevantă pentru o localitate cu un astfel de relief, producţia de laptele de 

vacă deţinând 72%. Celelalte valori oscilează între 3% la carne de pasăre, 1% la carne de ovine, 3% 

lapte de ovine, 8% producţia de ouă, 7% carne de porcine şi 6% carne de bovine. 
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Figura 5.50 Structura producţiei animale - media perioadei 2006-2013 

 

 Structura producţiei animale prezintă o situaţie echilibrată ca medie a perioadei 2006-2013, 

respectiv 40,39% din producţia animală este destinată vânzării iar 59,61% consumului intern. Din 

producţia vegetală obținută se vinde aproximativ 10% sub formă de vânzări directe sau schimb între 

gospodării iar diferenţa de 90% este destinată pentru hrana oamenilor şi a animalelor.    

 
Figura 5.51 Structura producţiei vegetale şi animale - media perioadei 2006-2013 

 

Ponderea consumului intern în total producţie vegetală şi animală este de 75,26% iar vânzarea 

reprezintă doar 24,74% ceea ce ne duce spre aprecierea faptului că (şi această concluzie rezultă şi în 

urma analizării exploataţiilor agricole), această structură este una a unei situaţii de subzistenţă-

semisubzistenţă.    
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CONCLUZII  

 

 

În cadrul prezentei cercetări, intitulată „Strategii de dezvoltare rurală durabilă în zona 

montană a Banatului. Studiu de caz: Depresiunea Almăjului, Judeţul Caraş-Severin (I)”, am 

analizat principalii factori și indicatori de impact asupra comunităţii locale: naturali, economici şi 

sociali, care au condus la formularea unor concluzii necesare elaborării strategiilor și proiectelor de 

dezvoltare  rurală în această zonă. 

Scopul cercetării a fost acela de a propune, o abordare strategică de sprijinire a dezvoltării 

comunităţii rurale, care pe termen lung, să contribuie la creşterea economică şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a populaţiei.  

Problema dezvoltării rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneităţii, 

datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a 

spaţiului rural din punct de vedere economic, ecologic şi socio-cultural, pe de o parte, şi tendinţa de 

modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. 

În urma cercetărilor efectuate se desprind următoarele concluzii:  

 Conceptul de dezvoltare rurală care rezultă din cadrul comunitar are un caracter dinamic. 

Variază în timp, se modifică în funcţie de contextul internaţional, de nevoile de reformă ale 

politicilor comunitare, înregistrează progrese şi regrese. În ultimii ani, mai multe concepte se 

confruntă în arena comunitară şi în fiecare stat membru. 

Astfel, se pot distinge trei concepte de dezvoltare rurală:  

d) cel care identifică dezvoltarea rurală cu modernizarea generală a agriculturii şi a sectorului 

agroalimentar. Acest concept pune în centrul atenţiei dezvoltarea sectorială; 

e) cel care identifică dezvoltarea rurală exclusiv cu reducerea decalajului existent între zonele 

rurale mai puţin dezvoltate şi restul economiei. Acest concept focalizează atenţia pe misiunea 

redistributivă a politicilor de dezvoltare rurală; 

f) cel care identifică dezvoltarea rurală cu dezvoltarea locală în zonele rurale prin valorificarea 

tuturor resurselor pe care le posedă aceste zone (umane, fizice, de mediu, peisagistice, etc.) şi 

integrarea lor între componente şi sectoare ale sistemului local. Acest concept accentuează 

dimensiunea teritorială într-o accepțiune mai amplă  

 Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc 

în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi 

fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

 Fenomenul caracteristic pentru populaţia din Depresiunea Almăjului este îmbătrânirea. Se 

observă o creştere medie a indicelui de îmbătrânire cu 60% pe parcursul a 23 de ani. În anul 
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1990 indicele de îmbătrânire avea valoarea de 87,21%, în anul 2000 creşte până la valoarea de 

111,78% iar in anul 2013 atinge pragul de 146,66%.  Cele mai ridicate valori ale indicelui de 

îmbătrânire le întâlnim în anul 2013 în comunele Dalboşeț (182,61%) şi Lăpuşnicu Mare 

(170,91%) iar valoarea cea mai scăzută se găseşte în comuna Şopotu Nou (118,35%). 

 Dezechilibrul structural în funcţie de gen implică presiunea populaţiei vârstnice asupra celei 

tinere, consecinţele mutându-se în plan social; dezechilibrarea structurală în funcţie de vârstă 

are consecinţe majore în alegerea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a 

comunităţilor rurale. 

 Din perspectiva infrastructurii sociale, comunităţile rurale din Depresiunea Almăjului 

înregistrează un deficit major care reflectă un model deficitar de evoluţie a capitalului uman.  

 Fondul funciar este constituit, în medie, din 37% suprafaţă agricolă (suprafaţă arabilă, păşuni, 

fâneţe, livezi) şi 63% suprafaţă non agricolă (suprafeţe cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră, suprafeţe cu ape şi bălţi, suprafaţa ocupată cu construcţii, căi de comunicaţii şi căi 

ferate, suprafaţă cu terenuri degradate şi neproductive). 

 Resursa naturală dominantă în Valea Almăjului este reprezentată de păduri care deţin suprafeţe 

întinse. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe poate constitui un punct de plecare în dezvoltarea 

activităţilor de creştere a animalelor, corelate cu activităţi de procesare a produselor agricole. 

 Ponderea terenurilor arabile este redusă, ceea ce determină şi o diversificare limitată a plantelor 

cultivate. Deşi păşunile şi fâneţele au ponderi însemnate, sectorul creşterii animalelor este încă 

slab dezvoltat. Ocuparea forţei de muncă este scăzută iar şansele ocupării forţei de muncă 

reduse. Sectorul terţiar este predominant, aflat in plină expansiune, numărul firmelor nou create 

in acest sector deţinând o pondere semnificativă. Gradul de antropizare a peisajului este scăzut 

spre mediu iar diversitatea culturală a peisajului natural însemnată.   

 Terenurile agricole au o favorabilitate redusă pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor  agricole, 

recomandându-se culturile care întrunesc condiţii necesare cerințelor, lucrări agrotehnice 

adecvate executate la un conţinut optim de umiditate a solului şi aplicarea de amendamente şi 

îngrăşăminte. 

 Depresiunea Almăjului deţine resurse forestiere şi cinegetice însemnate, care pot fi o premiză 

pentru dezvoltarea economiei forestiere.  

 Crearea unui mediu favorabil stimulării investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea IMM-

urilor din economia rurală non-agricolă şi de prelucrare a produselor agricole primare, trebuie să 

devină o preocupare permanentă a autorităţilor locale, prin realizarea în cadrul procesului de 

descentralizare economică şi subsidiaritate decizională în zonele rurale cu excedent de forţă de 

muncă a unor microzone industriale săteşti, cu sprijin financiar judeţean sau regional, prin 

echiparea acestora cu utilităţile necesare activităţilor industriale (energie electrică, termică, gaz, 

apă, canal, drumuri de acces şi interioare, telecomunicaţii etc.), după modelul celor create, de 

mult timp, în spaţiul rural al ţărilor din U.E. 
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 Economia rurală slab dezvoltată are drept consecinţe imediate şi permanente, vizibile, cu efecte 

negative asupra satului românesc: îmbătrânirea demografică accentuată, părăsirea localităţilor 

rurale de către tineri prin exod urban sau extern, toate aceste fenomene accentuând 

deşertificarea socială a satului 

 Investiţiile în economia rurală non-agricolă şi alimentară din spaţiul rural, pe lângă asigurarea 

creşterii valorii adăugate brute prin procesarea materiilor prime agricole şi neagricole din 

resurse locale, mai are un mare avantaj, atât în perioadele de criză şi recesiune cât şi în cele de 

creştere economică, în sensul creării de noi locuri de muncă, prin folosirea şi stabilizarea forţei 

de muncă locale (rurale), revitalizarea localităţilor rurale, în mod deosebit cele din zonele 

defavorizate şi periferice. 

 Nevoia de încurajare a dezvoltării mediului de afaceri este stringentă în cazul Depresiunii 

Almăjului mai cu seamă dacă avem în vedere disparităţile semnificative existente din această 

perspectivă între comunele ce fac parte din acest spaţiu rural. 

 În Depresiunea Almăjului există populaţie în vârstă de muncă pentru a desfăşura activităţi 

agricole şi non agricole iar resursele naturale oferă oportunităţi şi alternative ale unei dezvoltări 

rurale durabile, efectivele de bovine, deşi se găsesc într-o continuă scădere, prin cantitatea de 

lapte obţinută şi carnea de bovine, deţin majoritatea producţiei agricole animale (70%), ceea ce 

arată neperformanţa producţiei agricole vegetale în condiţiile diminuării efectivelor de animale. 

Aproape jumătate din terenul arabil utilizat este folosit pentru culturi furajere, limitând producţii 

sporite la cereale, cartofi şi legume, deci şi posibilitatea unei posibile procesări a acestora. 

 Efectivele de animale din Depresiunea Almăjului cunosc o scădere semnificativă în perioada 

1990-2013,  acestea înregistrează o reducere putem spune dramatică până în anul 2010 iar după 

acest an efectivele de animale se constituie ca un platou constant.  

 Se remarcă două tendinţe în structura suprafeţei arabile cultivate: aceea de menţinere a unei 

suprafeţe considerabile cultivate cu porumb (42%) şi alta de cultivare a plantelor pentru nutreţ 

(peste 30%).  

 Valoarea producţiei animale este deţinută în proporţie de peste 50%, în fiecare comună, de 

producţia de lapte de bovine, în condiţiile în care efectivele de bovine sunt într-o continuă 

scădere, reprezentând o situaţie alarmantă pentru viitorul producţiei agricole în Depresiunea 

Almăjului. 

Cercetările în cadrul temei „Strategii de dezvoltare rurală durabilă în zona montană a 

Banatului. Studiu de caz: Depresiunea Almăjului, Judeţul Caraş-Severin” vor continua în anul 2016 

cu elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare rurală în Depresiunea Almăjului. 
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