
 
 
Obiectivul fundamental al agriculturii, ca ramură importantă a economiei naţionale 

în noile condiţii determinate de integrarea în structurile europene, îl constituie stoparea 
declinului, redresarea treptată şi asigurarea condiţiilor pentru relansarea producătorilor 
agricoli, în concordanţă cu potenţialul natural, economic şi uman de care dispune România, 
pentru asigurarea securităţii alimentaţiei populaţiei şi crearea de disponibilităţi pentru 
export. 

Creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei agricole vegetale şi animale este 
posibilă doar prin valorificarea potenţialului productiv naţional şi promovarea unor sisteme 
de agricultură ecologică, stimulându-se creşterea performanţelor producătorilor agricoli şi 
a competitivităţii produselor agroalimentare româneşti pe piaţa internă şi internaţională. 
Această creştere poate fi influenţată şi de exploatarea construcţiilor destinate producerii de 
legume şi a celor destinate cazării animalelor la standardele ţărilor dezvoltate. 

În alte ţări, evoluţia construcţiilor agricole productive în ultimele decenii a cunoscut 
un ritm impresionant, odată cu dezvoltarea industriei materialelor de construcţii, a creşterii 
potenţialului biologic al materialului săditor concretizat într-o diversitate de soiuri şi 
hibrizi performanţi şi a necesităţii de asigurare a unei eficienţe economico-financiare 
sigure şi de durată, în sensul recuperării investiţiei şi a continuităţii procesului productiv în 
sere. România, era considerată una dintre ţările cu agricultură dezvoltată, dar după anul 
1989 s-au produs schimbări majore şi în această direcţie.  

În judeţul Iaşi, evoluţia construcţiilor spaţiilor protejate a cunoscut un declin în 
perioada de după 1989. Dacă la începutul investigaţiilor aferente prezentului demers 
ştiinţific (1997), serele protejau 44 ha, la sfârşitul anului 2006 se înregistrau doar 2 ha de 
sere. Analog, o descreştere asemănătoare s-a înregistrat în privinţa numărului de animale şi 
păsări, ceea ce a dus implicit la diminuarea numărului de construcţii destinate cazării 
animalelor. După 1989, aceste construcţii s-au degradat, puţine fiind cele care au rămas 
funcţionale. În judeţul Iaşi, sectorul agricol individual deţine 94,74 % din numărul total de 
porci, 97,14 % din numărul de bovine şi 98,25 % din numărul total de ovine. Din statisticile 
locale s-a constatat că între anii 1989 ÷ 2005, s-a produs diminuarea efectivelor de bovine 
cu 52,18 %. 

Prezenta lucrare are ca scop analiza situaţiei construcţiilor agricole productive - 
sere şi adăposturi pentru animale - de pe teritoriul judeţului Iaşi, din punct de vedere al 
eficienţei lor economice. Lucrarea analizează din punctul de vedere al construcţiilor, în 
mod mai detaliat, nouă unităţi, dintre care cinci unităţi cu profil horticol (Complexul de 
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sere Dancu, Ferma Vlădiceni, S.C. Agroind S.A. Ciurea, Staţiunea Didactică „Vasile 
Adamachi” Iaşi şi S.C. Legume S.A. Paşcani) şi patru unităţi cu profil zootehnic (S.C. 
Agroservice S.A Păcurari, S.C.D.A. Podu Iloaiei, S.C.P.C.B. Dancu, S.C. Agrocomplex 
S.A. Lunca Paşcani). 

Complexul de sere Dancu şi filiala acestuia, ferma Vlădiceni au cunoscut evoluţii 
nefavorabile asemănătoare în perioada de cercetare, 1997 ÷ 2001. Un factor important care 
a dus la falimentarea celor două unităţi în anul 2001 l-a constituit practicarea unui preţ de 
valorificare inferior costului de producţie la produsele rezultate din activitatea desfăşurată 
în sere, ceea ce a dus la înregistrarea de pierderi, acumulându-se datorii. În ceea ce priveşte 
eficienţa economică a construcţiilor productive din aceste unităţi s-au constatat 
următoarele: 

- indicatorii structura valorii construcţiilor productive şi indicele de asigurare a 
construcţiilor productive pentru perioada 1997÷2001, au avut valori uşor oscilante;  
- investiţia specifică a înregistrat o evoluţie descendentă pentru Complexul de sere 
Dancu şi una pozitivă la ferma Vladiceni; 
- indicele de mecanizare a principalelor operaţii şi indicele de ocupare a capacităţilor 
de producţie au păstrat aceeaşi valoare constantă pe întreaga perioadă de studiu; 
- la ferma Vlădiceni s-a constatat o evoluţie oscilantă a indicatorului timpul de 
recuperare a valorii construcţiilor productive (datorită variaţiei valorii pierderilor 
acumulate); la Complexul de sere Dancu acest indicator a înregistrat valori negative, 
crescânde; 
- coeficientul de eficienţă economică a construcţiilor productive a avut evoluţie 
ascendentă la ambele unităţi, în anul 2001 valorile fiind de aproape 3 ori mai mari decât în 
1997; 
- pentru ambele unităţi, indicatorul indicele de eficienţă a construcţiilor productive a 
avut o evoluţie descendentă, fiind de aproximativ 16 ori mai scăzut în 2001 faţă de 
1997. 

S.C. Agroind S.A. Ciurea - o altă unitate horticolă studiată - şi-a încetat 
activitatea tot în anul 2001, datorită revendicării terenurilor pe care erau construite 
serele, de către diferite persoane. Din punct de vedere constructiv, serele din această 
unitate erau funcţionale, practicarea preţului de valorificare peste costul de producţie şi 
un bun management al unităţii a dus la obţinerea de profit în perioada desfăşurării 
investigaţiilor. 

Indicatorii indicele de mecanizare a principalelor operaţii şi indicele de ocupare a 
capacităţilor de producţie au avut valori constante în perioada 1997 - 2001, datorită 
efectuării mecanizate a lucrărilor în sere şi cultivării unei suprafeţe constante. 
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Indicatorii structura valorii construcţiilor productive şi investiţia specifică au avut 
evoluţii descrescătoare datorită variaţiei producţiei rezultate din activitatea din sere dar şi a 
reactualizării valorilor mijloacelor fixe ale unităţii. 

Timpul de recuperare a valorii construcţiilor productive şi durata de rambursare a 
construcţiilor productive au păstrat aproximativ aceleaşi valori de-a lungul perioadei 
analizate. 

La Staţiunea Didactică „Vasile Adamachi” s-au produs evoluţii oscilante ale 
situaţiei financiare din perioada 1997 ÷ 2006. Cauzele au fost practicarea preţurilor de 
valorificare sub valorile celor de producţie la începutul perioadei de cercetare, valorificarea 
în unii ani sub potenţialul maxim a suprafeţei disponibile datorită lucrărilor de refacere a 
instalaţiilor subterane de dezinfecţie, funcţionării defectuoase a elementelor de închidere a 
serei. Este de remarcat faptul că ponderea activităţii desfăşurate în seră a constituit-o 
producţia floricolă.  

Referitor la indicatorii eficienţei economice s-au constatat: 
- menţinerea constantă a structurii valorii construcţiilor productive, lucru firesc pentru 
o unitate bugetară care nu operează cu amortismente şi a indicelui de mecanizare a 
principalelor operaţii (s-au practicat aceleaşi număr de operaţii mecanizate în seră); 
- evoluţia descendentă a investiţiei specifice, concordant evoluţiei valorii producţiei; 
- menţinerea neschimbată a valorilor indicelui de ocupare a capacităţii de producţie, 
cu excepţia anului 2005 când cultivarea doar a jumătate din suprafaţa serei a determinat 
reducerea acestuia cu aproximativ 50 %; 
- valori oscilante ale indicatorului timpul de recuperare a valorii construcţiilor 
productive până în anul 2001 şi majorări succesive ulterior, datorate creşterii profitului; 
- creştere de 3,6 ori la finele perioadei a coeficientului de eficienţă economică a 
construcţiilor productive, urmare a creşterii producţiei; 
- variaţii nesemnificative ale indicatorului durata de rambursare a construcţiilor 
productive. 

S.C. Legume S.A. Paşcani a cultivat o gamă foarte variată de produse horticole 
valorificate la un preţ superior celui de cost. Managementul şi marketingul de calitate 
practicat în unitate a determinat rezultate economice favorabile în intervalul 1997 - 2005. 
Indicatorul structura valorii construcţiilor productive a avut valoarea maximă în anul 
1997. Ulterior s-a diminuat, menţinându-se la o valoare cvasiconstantă, urmare a 
reactualizării valorii construcţiilor productive. Variaţia valorii producţiei şi a profitului 
au imprimat evoluţii descendente investiţiei specifice şi timpului de recuperare a valorii 
construcţiilor productive. O valoare constantă a păstrat indicele de ocupare a 
capacităţilor de producţie datorită menţinerii constante a suprafeţei cultivate. Indicele de 
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mecanizare a principalelor operaţii s-a majorat din anul 1999 odată cu extinderea 
mecanizării procesului de producţie. Timpul de recuperare a valorii construcţiilor 
productive s-a diminuat, în 2001 reprezentând jumătate din valoarea înregistrată în 1997. 
Coeficientul de eficienţă economică a construcţiilor productive şi indicele de eficienţă a 
construcţiilor productive au avut evoluţii ascendente în perioada de referinţă, dictate de 
valorile producţiei totale şi respectiv, de profitul înregistrat. Corespunzător veniturilor 
obţinute şi valorii construcţiilor productive în cei 9 ani de efectuare a observaţiilor, 
durata de rambursare a construcţiilor productive s-a redus continuu, la o valoare de 
circa 12 ori mai mică în anul 2005. 

Studiul eficienţei construcţiilor productive din unităţile horticole analizate a permis 
identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a rezultatelor economice în exploataţiile de profil. 
Din punct de vedere constructiv se evidenţiază necesitatea asigurării independenţei termice 
pentru gestionarea optimă a temperaturii în interiorul structurilor în condiţii avantajoase 
financiar şi valorificarea superioară a spaţiilor disponibile prin realizarea de solarii cu 
materiale de construcţii şi tehnologiile avansate. 

Pentru asigurarea în optim a necesarului de construcţii productive a fost studiată 
influenţa numărului de module în raport cu dimensiunile acestora. Spre exemplu, varianta 
cu module de 6,60 x 60,00 m s-a dovedit superioară sub aspectul necesarului de materiale 
de construcţii comparativ cu serele având dimensiuni în plan de 6,00 x 66,00 m. 
Superioritatea variantei serelor cu lungime mică şi deschidere mare, se evidenţiază şi sub 
aspect financiar, costurile aferente realizării fundaţiilor stâlpilor de rezistenţă, a şanţurilor 
pentru stâlpii intermediari şi a suprafeţelor transparente care închid construcţia în sine fiind 
mai mici, lucrările de instalaţii - aceleaşi pentru suprafaţa construită constantă de 5148 m2 - 
neinflueţând diferenţierea costului modulelor. 

La S.C. Agroservice S.A. Păcurari de-a lungul perioadei analizate, 1997 ÷ 2001 
numărul de animale cazate în adăposturi a scăzut, cheltuielile au depăşit valoric veniturile, 
pierderile înregistrate soldându-se cu falimentarea societăţii. Analiza eficienţei economice 
reliefează următoarele aspecte: 

- indicatorii valoarea structurii construcţiilor productive şi investiţia specifică au evoluat 
ascendent, dublându-şi valoarea la finele perioadei în care s-au efectuat observaţiile; 
- indicele de mecanizare a principalelor operaţii s-a diminuat, stabilizându-se la 
valoarea minimă în intervalul 1998 - 2001; 
- indicele de ocupare a capacităţilor de producţie a scăzut de aproape 3 ori ultimii 5 
ani de existenţă, exprimând faptul că locurile de cazare nu au fost ocupate la capacitatea 
prevăzută prin proiect; 
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- timpul de recuperare a valorii construcţiilor productive şi indicele de eficienţă a 
construcţiilor productive au înregistrat fluctuaţiile cele mai mari pentru perioada 
cercetată datorită pierderilor foarte mari înregistrate de unitate. 

S.C.D.A. Podu Iloaiei este unitatea luată în studiu în perioada 1997 ÷ 2004, 
interval de timp în care numărul de animale cazate în adăposturile unităţii s-a redus 
continuu. Caracteristica acestor ani a constituit-o înregistrarea de pierderi, determinate de 
nivelul aproape dublu al cheltuielilor în raport cu veniturile. Creşterea vacilor pentru lapte 
s-a dovedit o activitate nu tocmai rentabilă în cadrul unităţii, în februarie 2005 fiind 
vândute ultimele capete de vaci pentru lapte întreţinute în adăposturi. Indicatorii eficienţei 
economice reflectă această stare de fapt. Structura construcţiilor productive a păstrat 
aceeaşi valoare. Investiţia specifică şi indicele de asigurare a construcţiilor productive s-
au majorat pe seama reactualizării valorilor construcţiilor productive şi a celorlalte 
mijloace fixe în raport cu indicele de inflaţie. Indicele de ocupare a capacităţilor de 
producţie s-a diminuat odată cu scăderea efectivelor de animale. Timpul de recuperare a 
valorii construcţiilor productive şi indicele de eficienţă a construcţiilor productive au 
înregistrat valori care permit aprecierea că adăposturile nu se mai justifică în raport cu 
destinaţia proiectată. 

S.C.P.C.B. Dancu este o unitate cu o activitate îndelungată în creşterea vacilor 
pentru lapte. Deşi numărul de animale cazate în adăposturile unităţii a scăzut simţitor în 
perioada 1997 ÷ 2005, unitatea a avut o evoluţie oscilantă. Sunt de remarcat veniturile 
înregistrate, care au permis obţinerea de profit. Această unitate este singura, din cele luate în 
studiu, la care structura construcţiilor productive a înregistrat valori de peste 100 %, ca 
urmare a reactualizării valorii mijloacelor fixe din unitate. Creşteri s-au înregistrat şi la 
indicatorii: investiţia specifică şi indicele de asigurare a construcţiilor productive. Valorile 
densităţii animalelor şi ale indicelui de ocupare a capacităţilor de producţie au fluctuat 
datorită variaţiei numărului de animale din unitate. De asemenea, timpul de recuperare a 
valorii construcţiilor productive şi indicele de eficienţă a acestora au variat concordant cu 
valorile mijloacelor fixe din unitate.  

S.C. Agrocomplex S.A. Lunca Paşcani este unitatea la care s-au înregistrat 
efectele economice cele mai bune. În perioada 1997 ÷ 2005 raportul dintre cheltuieli şi 
venituri a fost favorabil obţinerii de profit. În ceea ce priveşte numărul de animale cazate în 
adăposturi, se poate remarca aceeaşi scădere, similară celorlalte unităţi de profil analizate. 
Din rezultatele analizei eficienţei economice efectuate s-a constatat că structura 
construcţiilor productive a înregistrat aceeaşi valoare maximă pentru perioada cercetată. O 
situaţie similară s-a înregistrat pentru indicele de asigurare a construcţiilor productive şi 
indicele de mecanizare. Investiţia specifică a avut o evoluţie ascendentă datorită 
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reactualizării în raport cu indicele de inflaţie a valorii construcţiilor productive şi a 
mijloacelor fixe din unitate. Indicele de ocupare a capacităţii de producţie a înregistrat 
valori care au indicat suprapopulări (1997 ÷ 2001), urmate apoi de uşoare descreşteri. De 
asemenea, indicele de eficienţă economică a construcţiilor a înregistrat oscilaţii, ajungând 
în 2005, la valori aproape nule. 

Analiza rezultatelor economice a unităţilor zootehnice, a permis identificarea 
soluţiilor de eficientizare a activităţii de creştere a animalelor, între care mai importante 
sunt: efectuarea reparaţiilor la adăposturile pentru animale adoptând tehnologiile de lucru 
şi materiale de construcţii performante, conforme cu noile reglementări ale Uniunii 
Europene; aplicarea tehnologiilor de creştere de ultimă oră recomandate de cercetarea 
ştiinţifică în adăposturile de animale, cu influenţă asupra dimensiunilor adăposturilor; 
pentru adăposturile nepopulate este raţională schimbarea destinaţiei acestora.  

În ceea ce priveşte optimizarea necesarului de adăposturi în fermele zootehnice, se 

propun trei variante cu capacităţi diferite (15, 25 şi respectiv, 50 capete). Modul de furajare 

(tractor cu remorca), cazarea animalelor (cap la cap) şi modalitatea de evacuare a 

dejecţiilor (hidraulică) determină pentru adăposturi, indiferent de capacitatea acestora, 

lăţimea de 10,50 m.  

În consecinţă, adoptând lungimi diferite pentru spaţiile de cazare rezultă suprafeţe 

ale adăposturilor de 330 m2 pentru modulul de 15 capete, 440 m2 pentru modulul de 25 

capete şi respectiv, 550 m2 pentru modulul de 50 capete. 

În analiza variantei cele mai economice s-au avut în vedere atât lucrările de 
construcţii cât şi cele de instalaţii necesare. Lucrările de instalaţii nu includ racordurile la 
utilităţi întrucât pe teritoriul unei unităţi agricole există şi construcţii care nu fac obiectul 
prezentului studiu, dar care necesită cu siguranţă astfel de racorduri. 

Analiza detaliată a costurilor aferente construirii unor asemenea adăposturi se 

constată că investiţia specifică are valori comparabile, de 210 Є/m2 pentru adăpostul de 15 

capete, 206,8 Є/m2 şi 205,88 Є/m2 pentru adăposturile de 25 şi 50 capete. 

Repartizarea investiţiei pe cap de vacă furajată - 5536,68 Є în cazul adăpostului cu 
15 locuri, 4331,47 Є pentru varianta cu 25 de capete şi de 2695,08 Є la adăpostul cu 50 de 
locuri de cazare - evidenţiază însă superioritatea ultimei variante. 

 
 
 
 
 


