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In this study it is analyzed the agricultural exploitations dimensions, 
individual at the level of the year 2004, on Arad county level. Also in the 
study an detailed analyze of the useful agricultural surface arrangement is 
done on work lots, being calculated the medium dimension of a lot for every 
size class.  

The modern and functional agricultural exploitation functioning and 
creation on the principle of the market economy, assures the development of 
the agricultural production to assure the alimentary security and 
development of the rural area inclusively the environment protection. 
The landed fund is one of the main factors of production in agriculture and 
sylvculture. The structural analyze or on categories of usage of the 
agricultural landed fund, analyze of the juridical regime of exploitations 
from Arad county, are presented in this study. 

Arad County has over 7754 km2, respectively 775.409 ha. In the 2000-
2004 analyzed period the total surface was maintained constantly. Instead, 
the agricultural surface and his structure had some little insignificant 
oscillations. That’s why we will analyze and interpret only the statistic from 
the year 2004. 

Key words: agrarian structures, surface, exploitation dimensions, Arad 
county. 

Judeţul Arad, sub aspect agricol are două zone distincte: zona de câmpie 
joasă dintre Arad şi Pecica, cea mai fertilă zonă a judeţului, destinată producţiei 
cerealiere, de plante tehnice şi de culturi furajere şi jumătatea estică dintre Arad şi 
coastele vestice ale Munţilor Apuseni, zonă destinată producţiei pomicole şi 
viticole, ramuri pentru care prezintă condiţii de favorabilitate deosebită. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În această lucrare am prezentat prin intermediul analizei şi comparaţiei,  situaţia 

exploataţiilor agricole din judeţul Arad. Aspectele urmărite pe parcursul acestei lucrări 
sunt: fondul funciar al judeţului Arad, structura exploataţiilor agricole, suprafaţa cultivată 
cu principalele culturi în judeţul Arad, Dinamica producţiilor medii, Efectivele de animale 
în judeţul Arad, Forţa de muncă şi productivitatea în agricultură, Gradul de dotare cu 
maşini şi utilaje agricole şi  perspectiva dinamicii acestora. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Judeţul Arad dispune de o suprafaţă totală de 7754 km2, respectiv 775.409 

ha. În perioada analizată 2000 – 2006 suprafaţa totală s-a menţinut absolut 
constantă. În schimb, suprafaţa agricolă şi structura acesteia a avut unele mici 
oscilaţii, nesemnificative de altfel, motiv pentru care vom analiza şi interpreta doar 
statistica aferentă anului 2006. La nivelul acestui an suprafaţa agricolă a fost de 
511.562 ha, respectiv 65,97% din suprafaţa totală. În structură, la nivelul anului 
2006, terenul agricol se prezintă astfel: 

• arabil 348.881 ha, respectiv 68,12% din suprafaţa totală; 
• păşuni 128.077 ha, respectiv 25,04% din suprafaţa totală; 
• fâneţe 25.428 ha, respectiv 4,97% din suprafaţa totală; 
• plantaţii viticole 3.605 ha, respectiv 0,7% din suprafaţa totală; 
• plantaţii pomicole 5.571 ha, respectiv 1,09% din suprafaţa totală. 
Diferenţa dintre suprafaţa totală şi suprafaţa agricolă este deţinută de fondul 

funciar şi de terenurile utilizate pentru alte destinaţii: construcţii, drumuri, ape, 
bălţi etc.  

Tabelul 1 
Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie 
 2000 2003 2004 2005 2006 

Suprafaţa totală 775409 775409 775409 775409 775409 
Suprafaţa agricolă 511587 511520 511564 511620 511562 

DIN TOTAL SUPRAFAŢĂ AGRICOLĂ: 
Arabil 347780 348324 348670 348827 348881 
Păşuni 128523 128102 128145 128237 128077 
Fâneţe 25579 25293 25304 25369 25428 
Vii şi pepiniere 
viticole 

3726 3814 3692 3613 3605 

Livezi şi pepiniere 
pomicole 

5979 5987 5753 5574 5571 

Sursa: Breviarul judeţului Arad, 2007 

Suprafaţa agricolă a judeţului, ca de altfel a oricărui judeţ, este împărţită pe 
diverse forme de exploatare, cu sau fără statut juridic, cu diverse dimensiuni şi cu 
terenul împărţit în mai multe parcele, aspect ce creează dificultăţi tehnologice 
deosebite. În tabelul 2 prezentăm numărul de unităţi cu personalitate juridică. Pe 
totalul regiunii statistice Vest există 2.118 unităţi agricole cu personalitate juridică, 
din care 649 în judeţul Arad, 805 în judeţul Timiş, 319 în judeţul Caraş-Severin şi 
345 în judeţul Hunedoara, care deţin teren arabil. Un număr de 28 unităţi folosesc 
terenul agricol pentru practicarea agroturismului şi turismului rural, respectiv 
pentru promovarea activităţilor recreaţionale. 

Suprafaţa cuprinsă în cadrul unităţilor cu personalitate juridică este de 
418.794 ha pe total regiunea statistică V Vest. Judeţul Arad deţine în cadrul acestei 
forme de exploataţie 141.621 ha, iar Timiş 247.786 ha, la capitolul teren arabil. 
Tabelul 2. redă în continuare şi suprafaţa ocupată cu celelalte categorii de folosinţă 
precum şi suprafaţa neutilizată de către unităţile prezentate în tabelul anterior. 
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Tabelul 2 
Numărul unităţilor cu personalitate juridică şi suprafaţa utilizată  

Regiunea
/ Judeţul 

Teren 
arabil 

Grădini 
familiale 

Păşuni şi 
fâneţe 

naturale 

Culturi 
permanente TOTAL

Suprafaţa 
agricolă 

folosită pentru 
activităţi 

recreaţionale

Alte 
suprafeţe 
agricole 

neutilizate

TOTAL Alte 
suprafeţe*) TOTAL 

 UNITĂŢI CU PERSONALITATE JURIDICĂ (număr) 
Vest 2118 224 1072 177 2575 28 63 83 1807 2633 
Arad 649 78 221 51 741 7 22 28 402 760 

Caraş-
Severin 319 33 263 39 435 7 9 13 254 445 

Timiş 805 86 233 66 861 - -  704 880 
Sursa: Breviarul judeţului Arad, 2007 

Numărul total al exploataţiilor agricole individuale în judeţul Arad este de 
94.200 unităţi în proprietate. Cel mai mare număr de unităţi agricole în terenul aflat 
în proprietate se încadrează în clasa de mărime sub 0,1 ha, respectiv 23.921 unităţi. 
Odată cu creşterea limitelor claselor de mărime numărul exploataţiilor agricole 
individuale cu teren aflat în proprietate se reduce, astfel că la clasa 5 – 10 ha există 
doar 7.497 unităţi, iar la clasa peste 100 ha doar 28 de unităţi. 

În ceea ce priveşte  suprafaţa de teren exploatată şi încadrarea acestora pe 
clase de mărime situaţia se prezintă astfel: exploataţiile cu dimensiuni sub 0,1 ha 
deţin o suprafaţă totală de 1.121,89 ha. Azi, procesul de evoluţie de la o clasă la 
alta este în creştere. Astfel, la clasele următoare de mărime suprafaţa încadrată este 
din ce în ce mai mare până la clasa 2 – 5 ha, unde suprafaţa agricolă încadrată este 
de 60.772 ha. Aceasta înseamnă că media dimensiunii exploataţiilor agricole se 
înscrie între limitele 2 – 5 ha. Într-adevăr, calculele arată că în judeţul Arad 
suprafaţa medie a exploataţiilor agricole individuale este în jurul a 2,6 ha. În 
continuare, suprafaţa încadrată pe clase de mărime scade treptat până la clasa 30 – 
50 ha, unde suprafaţa înscrisă este de 3.234 ha. Aici se produce punctul de 
inflexiune, astfel că în continuare suprafaţa încadrată în clasele următoare creşte la 
3629 ha în clasa 50  - 100 ha şi la 5.185 ha în clasa peste 100 ha. 

La nivelul anului 2006 populaţia totală a judeţului Arad avea următoarea 
dispunere pe cele două sexe: 221.309 persoane, respectiv 48,1% de sex masculin şi 
239.157, respectiv 51,9% de sex feminin. Iată deci că şi la nivelul judeţului Arad se 
confirmă predominanţa sexului feminin faţă de cel masculin. Această tendinţă are 
nu numai un caracter naţional, ci chiar mondial. 

Din totalul populaţiei ocupate 50.800 persoane activau în agricultură 
(25,54%), 60.300 în industrie (30,32%), 29.600 în comerţ (14,89%), 10.500 
persoane în transport, depozitare şi comunicaţii (52,87%), restul în alte ramuri ale 
economiei naţionale. 

Din totalul populaţiei ocupate interesează în mod deosebit numărul 
salariaţilor. În anul 2006 existau la nivelul judeţului Arad circa 113.172 salariaţi, în 
creştere cu 5,12% faţă de anul 2000. În agricultură şi ramurile aferente activau 
4.343 salariaţi (3,83%), iar în industrie 49.152 persoane (43,43%). Ceea ce 
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remarcăm este numărul extrem de mic al salariaţilor în cadrul ramurii economice a 
agriculturii. 

CONCLUZII 
Starea actuală a gospodăriilor populaţiei nu este favorabilă realizării 

producţiei agricole performante şi competitive pe piaţa internă şi externă şi 
performante unui nivel de viaţă decent producătorilor agricoli. 

Exploataţiile agricole, cele din sectorul vegetal în special, se confruntă cu o 
dotare insuficientă, formată în principal din tractoare, combine, maşini şi 
echipamente agricole cu un grad ridicat de uzură fizică şi morală. 

O agricultură sănătoasă, sub aspect structural, presupune creşterea cu 
precădere a ponderii fermelor comerciale din proprietatea producătorilor agricoli 
autohtoni. Aceştia reprezintă viitorul agriculturii româneşti, spre aceştia trebuie 
îndreptată atenţia organelor decizionale româneşti; 
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