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Abstract: In Romanian agriculture, as a result of Land Laws application, the 
ownership system has changed. Private property became prevailing but is extremely 
fragmented. The excessive land fragmentation presents a serious impediment to the 
development of a modern and competitive agriculture. This paper is presenting some 
of the causes which lead to the extremely fragmentation of land in Romanian 
agriculture and also the main directions that should be follow in order to accomplish 
the consolidation of land. 

Land consolidation represent a necessity but any type of agriculture land 
consolidation program can be achieved only by taking into account the local 
specifics and the social and economic needs. 

INTRODUCERE 
Concentrarea  excesivă a proprietăţii terenurilor dinainte de 1989 s-a tranformat 

într-o fragmentare excesivă, prin trecerea de la exploatarea unor suprafeţe mari de 
teren la micile gospodării existente în prezent. 

Precum în Cehia, Slovacia, Bulgaria şi Ungaria, şi în România reforma agrară 
de după 1989 a fost bazată pe principiul restituţiei. Ţinând seama de situţia existentă 
înainte de colectivizare, rezultatul direct şi imediat al reformei a fost o fragmentare 
extremă a pământurilor. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
România are 4,2 milioane de ferme din care 60% sunt mai mici de 2 

hectare. Pentru comparaţie ţările Uniunii Europene (înainte de integrarea noilor 
10 state membre) împreună aveau 6,8 milioane de ferme agricole iar 60 % din 
fermele UE-15 erau mai mari de 5 hectare (World Bank Country Report, 2004). 
 Gospodăriile individuale cu o dimensiune medie de mai puţin de 2,5 
hectare ocupă aproximativ 44,5% din terenul agricol, în timp ce 10% au o 
dimensiune medie de mai puţin de 5 hectare. Dimensiunea medie a fermei în 
România este de 2,9 hectare, în timp ce în UE-15 aceasta este de 19 hectare. 

Legea 18/1991 a fundamentat două tipuri de forme de proprietate şi anume 
sectorul privat, care administrează 12,3 milioane hectare de teren agricol, şi 
sectorul de stat căruia îi revine 2,4 milioane de hectare. 

Sectorul privat este compus din: 
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• Ferme familiale cu o dimensiune medie de 2,4 hectare, acoperind mai 
mult de trei pătrimi din terenul aflat în proprietate privată. În anul 2002 
existau 4,3 milioane de astfel de ferme (Tabelul 1), reprezentând 69% din 
terenul agricol din România. Majoritatea acestor ferme au doar un rol 
social, şi anume acela de a furniza mijloacele de subzistenţă pentru 
populaţia rurală şi parţial pentru o parte a populaţiei urbane, majoritatea 
producţiei fiind orientată spre autoconsum.  

• Terenul asociaţiilor familiale cu o dimensiune medie de 141 hectare. În 
timp ce asociaţiile legale sunt entităţi cu un număr de minimum 10 
membrii, asociaţiile familiale nu au un statut legalizat. Ele au fost create 
pe baza înţelegerii a cel puţin două ferme familiale de a utiliza în comun 
capitalul în vederea producerii folosirii şi/sau vânzării mărfurilor produse. 
În 2002 astfel de asociaţii cultivau aproximativ 7,1 milioane de hectare, 
care reprezintă 15% din totalul terenului agricol din România. 

• Terenul asociaţiilor agricole cu o dimensiune medie de 371 hectare. 
Investitori individuali, care au arendat terenul agricol de la un număr 
mare de proprietar, au creat acest gen de exploataţii private. 

 
Tabelul 1. 

Evoluţia sectorului agricol privat 1993-20031

 
Asociaţii legale Asociaţii familiale Ferme individuale 

An 
Număr Supr. 

(mii ha) 

Dim. 
medie- 
(mii ha) 

Număr Supr. 
(mii ha) 

Dim. 
medie 
(mii ha) 

Număr Supr 
(mii ha) 

Dim. 
medie- 
(mii ha) 

1993 4,265 1,910 448 13,772 1,763 128 3,419,736 7,333 2.1 

1994 3,970 1,771 446 13,741 1,537 112 3,578,234 7,905 2.2 

1995 3,973 1,733 436 15,915 1,596 100 3,597,383 8,052 2.4 

1996 3,759 1,752 466 15,107 1,440 95 3,625,758 8,348 2.3 

1997 3,912 1,714 438 9,489 1,000 105 3,973;329 8,897 2.24 

1998 3,578 1,558 435 7,175 950 132 3,946,121 9,182 2.33 

1999 3,573 1,416 396 6,264 869 139 4,119,611 9,377 2.28 

2000 3,520 1,382 392 5,978 848 142 4,213,718 9,526 2.26 
2001 3,511 1,365 389 5,321 787 148 4,302,223 9,702 2.25 
2002 3,502 1,299 371 5,028 711 141 4,323,198 10,033 2.32 
2003 3,480 1,285 369 5,110 732 143 4,326,412 10,098 2.33 

 
Este de remarcat faptul că numărul ambelor tipuri de asociţii a scăzut în 

favoarea gospodăriilor individuale. De exemplu în 1999 numărul asociaţiile 
familiale era mai puţin de jumătate faţă de 1994. 

Fermele individuale controlează majoritatea suprafeţelor agricole şi în 
consecinţă produc 87% din out-putul agricol. Asociaţiile agricole contribuie cu 

                                                 
1 Sursa: Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (Iulie 2004) 
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10% în timp ce sectorul de stat produce doar 3%  din out-putul agricol (Raportul 
Băncii Mondiale, Memorandumul Economic al României, 2004). 

Până acum, este clar că acest tip de organizare a agriculturii duce la 
“practicarea unei agriculturi de subzinstenţă, cu cea mai mare parte a producţiei 
fiind îndreptată spre autoconsum” (Ministerul Agriculturii, 2001). Această situaţie a 
fost uşor de prevăzut, având în vedere faptul că numărul foarte mare de parcele a 
fost o constantă caracteristică a agriculturii româneşti încă din 1864, anul primei 
reforme agrare şi până în anul 1945, anul ultimei reforme înainte de începutul 
procesului de colectivizare. 

În prezent procesul de fragmentare este considerat printre principalele cauze 
ale crizei agriculturii româneşti. Dimensiunea fragmentării rămâne o necunoscută: 
conform celor mai optimiste estimări există aproximativ 20 de milioane de 
parcele iar după cele mai pesimiste aproximativ 50 de milioane de parcele. Nu 
există o statistică oficială cu situaţia exactă. 

Specialiştii consideră că restituirea terenurilor pe vechile amplasamente 
reprezintă o greşeală majoră a politicii agricole, care pare a fi extreme de greu de 
îndreptat. Criza agriculturii private, amplificată de dimensiunile reduse şi de 
gradul înalt de fragmentare, este de asemenea agravată de întârzierile în 
rezolvarea problemei titlurilor de proprietate. La 10 ani de la desfiinţarea 
cooperativelor agricole de producţie  mai mult de 20 % din persoanele îndreptăţite 
nu au primiseră titlurile de proprietate, în timp ce 13% nu au primit înapoi 
terenurile. Mai mult, această aplicare a legii a generat mai mult de o jumătate de 
milion de procese în instanţă până acum (Popescu M. 2001). 

Fragmentarea excesivă a terenurilor reprezintă un impediment serios în 
calea dezvoltării unei agriculturi moderne şi competitive. Orice încercare de 
eficientizare a acestor proprietăţi este sortită esecului, iar administrarea fiscală şi 
legală a acestui sector prezintă dificultăţi tehnice extreme, chiar pentru state cu un 
sisteme informatice dezvoltate, nu doar pentru România (Mărioara Rusu, 2002).   

Consolidarea micilor ferme trebuie încurajată deoarce mai mult teren este o 
garanţie pentru un standard de viaţă mai bun pentru locuitorii spaţiului rural. 
Conform specialiştilor procesul de consolidare poate decurge în mod natural dacă 
“farming-ul” devine o activitate profitabilă, fermierii căutând mijloace de mărire a 
fermelor în încercarea de câştiga mai mulţi bani din agricultură. 
 Pentru a consolida parcele de dimensiuni şi aşa reduse, principalele direcţii 
ar trebui să fie: 

• Stimularea schimburilor de parcele prin simplificarea operaţiunilor 
necesare şi prin facilitarea înregistrării în registrul de cadastru; 

• Evitarea în continuare a fragmentării în cazul noilor restituiri conform 
legii 1/200; 

• În vederea evitării diviziunii terenurilor între moştenitori, sunt necesare 
unele modificări legislative, care să limiteze posibilitatea împărţirii 
terenurilor între succesori; 
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• Stimularea iniţiativei de cumpărare a unor parcele mai mici şi includerea 
acestora în altele de dimensiuni sporite. O posibilă cale de stimulare ar 
putea fi stabilirea unui sistem de credit rural accesibil tuturor fermierilor  ; 

• Furnizarea unor informaţii referitoare la piaţa terenurilor agricole, 
extensie şi a training-urilor în domeniul managementului pentru micii 
fermieri. 

Conform specialiştilor Băncii Mondiale (2004), consolidarea trebuie lăsată 
la nivelul forţelor pieţei, cu o stimulare din partea statului pentru motivarea 
fermierilor, astfel încât aceştia să îşi dorească mărirea dimensiunii fermelor lor. 
Consolidarea fermelor fragmentate necesită ca în mod natural să renunţe la 
dreptul de folosinţă şi eventual acela de proprietate a terenurilor proprii în 
favoarea unor fermieri mai eficienţi şi mai productivi. 
       Există câteva mecanisme ale pieţei care pot conduce în direcţia respectivă: 

• Dezvoltarea pieţelor pentru tranzacţiile cu terenuri; 
• Furnizarea unor pensii adecvate pentru proprietarii de terenuri cu vârste 

înaintate; 
• Dezvoltarea unor oportunităţi non-agricole de angajare în mediul rural. 

CONCLUZII 
În România, ca urmare a reformei agricole de după 1989 sistemul 

proprietăţii private s-a modificat. Proprietatea privată a devenit dominantă, dar 
extreme de fragmentată. Fragmentarea terenurilor este un fenomen evolutiv, care 
nu s-a încheiat înca. 

Consolidarea terenurilor reprezintă o necessitate, dar orice tip de program 
de consolidare a terenurilor poate fi pus în aplicare doar luând în considerare 
specificul local şi nevoile economice. Aplicarea unui anumit şablon pentru 
consolidare este sortită eşecului.  
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