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Human resources represent one of the important factors in the 
agricultural development of a county. In comparison with most countries of the 
European Union, Romania’s population works in the field of agriculture while 
the level of qualification is rather low. The authors aimed at investigating the 
situation of human resources in the agriculture of Iaşi county with a view to its 
integration into the European Union. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru realizarea studiului s-au utilizat datele statistice cuprinse în 

documentele oficiale (Anuar statistic, Recensământul agricol) precum şi cele existente 
în evidenţa operativă la nivelul judeţului Iaşi. S-au folosit indicatorii specifici analizei 
resurselor umane care se referă la structura, după anumite criterii şi calitatea 
acestora. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
În orice activitate economică, inclusiv în activitatea agricolă, resursele 

umane sunt indispensabile, prezentând o importanţă deosebită. Ca orice resursă, 
acestea se caracterizează prin: cantitate, calitate, structură şi cost. 

Cantitatea de resurse umane este exprimată de numărul de persoane 
existent la un moment dat în agricultură. Calitatea este dată de pregătirea 
profesională, de experienţa şi de aptitudinile fizice şi intelectuale pe care oamenii 
le utilizează în activităţile agricole. Structura se referă la un ansamblu de 
aspecte: vârstă, sex, calificare, vechime etc. În sfârşit, costul este dat de valoarea 
ce se atribuie cantităţii de muncă prestată ce este exprimat de nivelul salariului 
orar sau lunar. 

Judeţul Iaşi, comparativ cu alte judeţe ale României, este bogat în resurse 
umane. 

La sfârşitul anului 2003, populaţia totală a judeţului era de 816.000 
locuitori, asigurând o densitate a populaţiei de 149 locuitori la un km2. 

Din totalul populaţiei, repartizarea pe sexe este aproximativ egală – 49,6% 
bărbaţi şi 52,4% femei. 
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În ce priveşte sfera de activitate, dacă în anul 1990, în mediul rural activa 
49,6% din totalul populaţiei judeţului, la sfârşitul anului 2003, aceasta avea o 
tendinţă de creştere, ajungând la 53,2% (tab. 1). 

 
 
 

Tabelul 1 
Evoluţia şi structura populaţiei judeţului Iaşi 

 
Total populaţie din care: 

mediul urban mediul rural Anul 
nr. % 

nr. % nr. % 

1990 815.142 100,0 410.523 50,4 404.619 49,6 

2003 816.003 100,0 381.624 46,8 434.379 53,2 
 

În ce priveşte populaţia ocupată în agricultură, aceasta a avut în permanenţă 
o pondere de circa 60-80% din populaţia rurală, ea fiind estimată în prezent, la 
circa 40% din populaţia totală a judeţului Iaşi. 

Este interesant de prezentat situaţia populaţiei, atât la nivelul ţării, cât şi în 
mediul rural, pe categorii de vârstă (tab. 2). 

 
Tabelul 2 

Structura populaţiei judeţului Iaşi pe categorii de vârstă 
 

Populaţie – total la nivel de ţară din care: rural 

total masculin total masculin 
Grupa 

de 
vârstă 
(ani) 

nr. % nr. % nr. % Nr. % 

0-14 158.142 19,3 81.005 20,1 101.670 23,4 52.217 23,6 

15-19 73.026 8,9 37.596 9,3 36.829 8,5 19.333 8,8 

20-49 364.226 44,6 186.231 46,2 170.138 39,1 93.237 42,3 

50-64 119.977 14,8 56.501 14,0 59.764 13,8 23.599 10,7 

>65 100.632 12,4 42.249 10,4 69.978 15,2 32.271 14,6 

Total 816.003 100,0 403.592 100,0 434.379 100,0 220.653 100,0 
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Datele din tabelul 2 ne arată faptul că atât la nivelul întregii ţări, cât şi la 
nivelul zonei rurale ponderea o deţine segmentul de vârstă al populaţiei cuprins 
între 20-49 ani. Între cele două situaţii există însă diferenţieri. Astfel în mediul 
rural acest procent este inferior cu 5,5% faţă de cel existent la nivel naţional. În 
schimb, la categoria de vârstă peste 65 de ani, procentul este mai mare în mediul 
rural. Acest aspect reflectă procesul de îmbătrânire şi feminizare a resurselor 
umane din agricultură. 

Totalul resurselor umane salariate care îşi desfăşoară activitatea în 
agricultura judeţului Iaşi reprezintă 41.245 persoane (tab. 3). 

 
 

Tabelul 3 
 

Situaţia resurselor umane salariate din exploataţiile agricole 
 

Salariaţi 
Total resurse 

umane 
Managerul 
exploataţiei angajaţi 

permanent 
angajaţi 
temporar 

Nr. 
crt. 

Tipul  

exploataţiei 

nr. % nr. % nr. % Nr. % 

1. Exploataţii agricole 
individuale 40.513 98,2 - - 5 2,6 40.510 98,6 

2. Exploataţii cu 
personalitate juridică 732 1,8 732 100,0 188 97,4 570 1,4 

3. TOTAL 41.245 100,0 732 100,0 193 100,0 41.080 100,0 
 

 
Majoritatea personalului aparţine exploataţiilor agricole individuale 98,2%, 

diferenţa de 1,8% reprezentând-o personalul din exploataţiile cu personalitate 

juridică. Este evident că statutul de manager se regăseşte numai la exploataţiile cu 

personalitate juridică. Din personalul salariat, pondera o reprezintă personalul 

angajat temporar, situaţie, apreciem normală, în condiţiile sezonalităţii 

activităţilor din agricultură. 

Un alt aspect analizat îl reprezintă nivelul de instruire a celor 732 de 

manageri salariaţi din cadrul exploataţiilor cu personalitate juridică. Situaţia este 

prezentată diferenţiat pe clase de mărime a exploataţiei (tab. 4). 
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Din numărul total al managerilor, 64,9% au pregătire universitară de lungă 

sau scurtă durată (colegii). Este un aspect pozitiv care influenţează capacitatea 

managerială a celor care conduc exploataţiile. 
 

 
Tabelul 4 

Nivelul de instruire a managerilor salariaţi din exploataţiile agricole 
 cu personalitate juridică 

 

Clase de mărime a suprafeţei agricole 
utilizate (hectare) Nr. 

crt. Nivel de instruire 

<10 10-50 50-100 >100 

Total 

1. TOTAL 417 70 24 221 732 

2. - cu studii superioare 
de lungă durată 266 45 17 115 443 

 din care: agricole 20 7 14 88 129 

3. - colegii (2-3 ani) 27 2 - 3 32 

 din care: agricole 1 - - 1 2 

4. - liceale şi postliceale 102 19 4 81 206 

 din care: agricole 10 8 1 34 53 

5. - primar şi gimnazial 113 18 7 92 230 

 din care: agricole 1 - - 7 8 

 
Dacă analizăm însă nivelul de instruire de specialitate (agricolă), observăm 

că numai 17,9% au studii universitare cu specialitatea agricultură. Managerii cu 
studii liceale şi postliceale reprezintă 28,1%, dar cei care au urmat şcoli cu profil 
agricol nu constituie decât 7,2%. În ce priveşte situaţia managerilor care au numai 
studii primare şi gimnaziale, aceştia deţin 31,4%, dar cei care au frecventat şcoli 
agricole reprezintă ceva mai mult de 1%. Pe ansamblu, numărul managerilor care 
au o pregătire în domeniul agriculturii, reprezintă circa un sfert (26,2%) din 
totalul managerilor care conduc exploataţiile agricole cu personalitate juridică ale 
judeţului, ceea ce reprezintă un element negativ, cu repercusiuni asupra 
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rezultatelor de producţie şi economice ale acestora. O situaţie interesantă o 
reprezintă specialiştilor cu pregătire universitară pe ferme de diferite mărimi. Cel 
mai mare procent îl înregistrează managerii fermelor de dimensiuni mici, de până 
la 10 hectare, la care gradul de acoperire cu specialişti cu pregătire superioară este 
de peste 70% în timp ce la fermele ce depăşesc 50 hectare acest grad de acoperire 
este de numai 55%. Referitor la aceştia din urmă, în majoritate (76,3%) au studii 
superioare agricole (tab. 5). 

 
Tabelul 5 

Structura personalului exploataţiilor agricole individuale, pe clase de mărime 
 

Gradul de rudenie faţă de capul exploataţiei 
Capul familiei

soţul/soţia alţi membri 
ai familiei alte rude persoane 

înrudite 
Nr. 
crt. 

Clase de 
mărime a 
suprafeţei 
agricole 
utilizate 
(hectare) nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

1. sub 10 148.190 100,0 88.185 59,5 39.263 26,5 662 0,4 1509 1,0 

2. 10-50 419 100,0 311 74,2 154 36,8 1 0,2 14 3,3 

3. 50-100 33 100,0 20 60,6 11 33,3 - - - - 

4. Peste 100 17 100,0 10 58,8 3 17,6 - - 1 5,8 

 TOTAL 148.659 100,0 88.526 59,5 39.431  663  1524 - 

 
Exploataţiile agricole individuale au un caracter predominant familial. În 

afară de capul de familie, într-un procent mediu care se apropie de 60%, la 
activităţile agricole ale exploataţiei participă şi soţia (soţul). Acest procent variază 
în funcţie de clasa de mărime a exploataţiei. Astfel , la clasa de mărime 10-50 ha, 
se înregistrează cel mai ridicat grad de participare de 74,2%, iar cel mai scăzut, de 
58,8%, la grupa de mărime „peste 100 hectare“. 

În ce priveşte participarea altor membri ai familiei, la activităţile din cadrul 
exploataţiilor, aceasta variază în limite cuprinse între 17,6% la grupa „peste 100 
ha“ şi 36,8% la grupa de mărime 10-50 ha. Numărul mare de persoane ce aparţin 
grupei de mărime „sub 10 ha“ se explică prin faptul că în prezent, în România, 
respectiv în judeţul Iaşi, ponderea o deţin exploataţiile de mici dimensiuni, până la 
5 hectare. Este o problemă pe care România trebuie să-i găsească rezolvarea în 
perspectiva integrării în Uniunea Europeană. 

CONCLUZII 
1. Resursele umane reprezintă unul dintre factorii importanţi care asigură 

performanţa productivă şi economică în agricultură. Indicatorii de calitate ale 
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acestora, respectiv nivelul de calificare, potenţialul fizic şi intelectual determină în 
mod semnificativ nivelul productivităţii muncii. 

2. Judeţul Iaşi, comparativ cu alte judeţe, este bogat în resurse umane. Are 
o densitate a populaţiei de 149 locuitori/km2, din care mai bine de jumătate 
aparţine mediului rural. Acest aspect asigură resurse suficiente pentru ramurile 
agricole. 

3. Structura pe categorii de vârstă a populaţiei ne arată faptul că circa 50% 
din populaţia rurală aparţine segmentului de vârstă „20-64 ani“ care deţine 
potenţialul fizic cel mai ridicat. Este un procent inferior celui existent la nivelul 
judeţului, manifestându-se o tendinţă de îmbătrânire a resurselor umane. Astfel, 
aproximativ a şasea parte din populaţia rurală are o vârstă mai mare de 65 de ani. 

4. Din totalul resurselor umane salariate, ponderea (98,2%) o deţin cele din 
exploataţiile agricole individuale, iar dintre acestea, în majoritate covârşitoare, o 
reprezintă angajaţii temporar. 

5. În ce priveşte gradul de calificare a managerilor exploataţiilor agricole, 
peste 60% au studii universitare de lungă durată sau scurtă durată. Îngrijorător 
este faptul ă numai 17,9% dintre aceştia au calificare în domeniul agriculturii. 

6. În perspectiva integrării agriculturii în Uniunea Europeană, este necesar 
un efort susţinut pentru creşterea nivelului de calificare agricolă pe ansamblul 
resurselor umane. 
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