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Abstract. The farms that they want to realize the conversion from 

traditional agriculture to biological agriculture, must study all the technical-
economic conditions for the realisation of the conversion, also the effects on the 
obtained final production. When they want to pass to the system of biological 
agriculture, the farmers consider also from the economic dimension of the new 
preoccupation, dimension reflected in the profitabilty. The technical-economic 
issues in the analysed farms that you can be obtained the assertive result. The 
structural analyses of expenses for the realisation the some cultivations in 
biological system allow to see the inputs in order to obtain the production or 
some expenses in excess. The structural analyses has realised for: tomatoes, 
cabbagge, onion, celery and fatpepper. For the comparation of results obtained 
in biological agriculture with conventional agriculture, the producers can 
utilize one sisteme of pointers: the cost total of the production, unit price of 
sale, benefit etc. The prosecuted analysis in the farms with profile biological, 
demonstrate that the ecological production is efficient for every species, and 
further together efficient one like the obtained similar production in the 
condition of traditional agriculture. 

 
1. Aspecte generale ale valorificării produselor ecologice în România  

Piaţa agricolă se află, în prezent, sub influenţa schimbărilor din economia 
mondială. Una din cele mai importante schimbări este dată de formarea pieţei 
produselor agricole ecologice. Produsele agricole ecologice sunt, deocamdată, în 
cantităţi limitate comparativ cu cererea. Populaţia doreşte să consume cât mai mult 
astfel de produse, dar preţul mare nu permite accesul tuturor categoriilor de consumatori 
la ele. În România un număr destul de limitat îşi poate permite achiziţionarea în mod 
curent a unor astfel de produse. În schimb, producătorii sunt avantajaţi de faptul că 
cererea de pe piaţa europeană încă nu este acoperită în raport cu oferta.   

Pentru a putea aprecia care sunt perspectivele agriculturii ecologice în România, 
prin comparaţie cu avantajele şi limitele agriculturii convenţionale, este necesar ca la 
nivel local, regional şi naţional să se efectueze studii de evaluare a capacităţii 
exploataţiilor agricole, fie că sunt exploataţii de tip familial sau asociaţii de mai mari 
dimensiuni. Rezultatele acestor studii vor evidenţia dacă sistemul agriculturii ecologice 
poate fi practicat pe scară largă în România şi dacă se vor putea obţine, prin aplicarea 
acestui sistem, produse agricole şi alimentare în cantitate suficientă şi de calitate 
superioară.  
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Spaţiul rural românesc este potrivit pentru practicarea agriculturii ecologice şi 
oferă multiple oportunităţi pentru ca această alternativă la agricultura convenţională să 
devină o realitate concretă şi o sursă de bunăstare pentru populaţie. În prezent se 
remarcă faptul că în toate zonele geografice ale României există suprafeţe cultivate 
ecologic şi societăţi de profil orientate spre producerea şi promovarea produselor 
agroalimentare ecologice. 

 
2. Iniţiative privind practicarea agriculturii ecologice în România 

În România, producţia ecologică în legumicultură este încă slab reprezentată. În 
prezent sunt cultivate aproximativ 3.000 ha. de culturi legumicole, cu mult sub 
potenţialul real de cultivare a legumelor în ţara noastră. Suprafaţa mică pe care se 
cultivă legume în sistem ecologic în România, ar trebui extinsă din cel puţin două 
motive: potenţial agricol favorabil şi cerinţe ridicate ca urmare a consumului zilnic de 
produse legumicole ecologice sub formă proaspătă, conservată, semiconservată şi 
industrializată. 

Pentru derularea activităţii propriu-zise şi pentru atingerea obiectivelor, unităţile 
agricole cu profil ecologic dispun de o bază materială solidă, corespunzătoare normelor 
naţionale şi internaţionale: laboratoare, câmpuri experimentale, utilaje agricole 
adecvate, personal cu calificare necesară, mijloace financiare etc. Ca exemplu, staţiunea 
de Cercetare Legumicolă din Bacău aplică tehnologii specifice agriculturii ecoogice, iar 
activitatea aferentă constă în cultivarea legumelor şi a semincerilor legumicoli. 
Experienţa atestă o bună eficienţă economică şi menţinerea diversităţii adecvate a 
speciilor cultivate. Unitatea supusă analizei a adoptat şi o structură a culturilor în acord 
cu cerinţele agriculturii ecologice (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Model de structură a culturilor în sistem ecologic 

Nr.crt. Specia Suprafaţa –ha. 
           1 Varză timpurie 0,4 

2 Ceapă 0,8 
3 Ţelină 1,0 
4 Tomate 1,0 
5 Ardei gras 0,6 

 TOTAL 3,8 
  
În condiţiile de cultură a leguminoaselor şi semincerelor de legume la SCL 

Bacău, rezultatele evidenţiază că producţiile care se obţin sunt competitive şi eficiente la 
majoritatea speciilor legumicole şi pot asigura cultivatorilor de legume şi potenţialilor 
investitori în domeniu o activitate agricolă cu bune rezultate, precum şi o viaţă decentă 
într-un mediu ambiant convenabil. 

 
3. Rezultatele obţinute în practicarea agriculturii ecologice 

Orice exploataţie agricolă care urmăreşte să realizeze conversia de la agricultura 
convenţională la agricultura ecologică, va trebui să studieze condiţiile tehnice de 
realizare a conversiei pentru perioadele specifice, precum şi efectele conversiei asupra 
caracteristicilor agrochimice şi ecologice ale solului şi asupra producţiei finale obţinute. 
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Rezultatele obţinute în cadrul unităţii analizate au demonstrat că după 3 ani, cât a durat 
perioada de conversie, s-au observat următoarele efecte pozitive1: 
- reziduurile de pesticide au dispărut aproape în totalitate;  
- reluarea unei mai vii activităţi a microfaunei din sol; 
- reapariţia râmelor în perimetrul experimental lucrat ecologic, ceea ce denotă o mai 
bună sursă de obţinere a humusului natural.   

Avantajele conversiei la agricultura ecologică sunt evidente din punct de vedere 
al calităţii producţiei, dar este necesar să se aprecieze şi costurile pe care le presupune 
perioada de conversie. Este remarcat faptul că, după conversie, producţia care se 
realizează este de calitate superioară, preţurile de vânzare sunt suficient de mari, dar 
producţia este la un nivel cantitativ inferior faţă de producţia obţinută în sistemele 
convenţionale.   

Pe baza fişelor tehnologice a legumelor cultivate în sistem ecologic s-a efectuat o 
analiză de structură pentru a evidenţia ponderea diverselor categorii de cheltuieli în 
totalul cheltuielilor de producţie la culturile ecologice şi pentru a compara ratele 
cheltuielilor cu cele din sistemul convenţional de cultură. Analiza structurală a 
cheltuielilor de realizare a cinci culturi în sistem ecologic, comparativ cu sistemul 
convenţional, permite vizualizarea consumurilor pentru obţinerea producţiei şi 
evidenţierea consumurilor în exces ori a celor raţionale. În plus, analiza structurală a 
cheltuielilor de producţie permite stabilirea posibilităţilor de reducere sau eliminare a 
costurilor nejustificate.  

 
Cultura de tomate  

La această cultură o serie de cheltuieli sunt egale pentru cele două sisteme 
agricole de producţie – convenţional şi ecologic, în timp ce alte cheltuieli înregistrează 
diferenţe mari şi foarte mari de la un sistem la altul, atât în mărimi absolute cât şi 
relative. Cheltuielile de producţie în sistem ecologic sunt de 160.617 mii lei, iar în 
sistem convenţional sunt de 161.796 mii lei (cu 0,73% mai mult). Cheltuielile cu 
aceeaşi valoare pentru cele două sisteme de cultură sunt prezentate în tabelul 2.  

Tabelul 2 
Ponderea cheltuielilor cu valori egale în cadrul cheltuielilor de producţie 

Nr. 
crt. Specificare cheltuială 

Valoarea 
aferentă (mii 

lei/ha.) 

% în sistemul 
ecologic de 

cultură 

% în sistemul 
convenţional 

de cultură 

1 Adminsitrare 
îngrăşăminte organice 1495 0,93 0,92 

2 Discuit 2273 1,41 1,40 
3 Irigaţii 2265 2,46 2,44 
4 Modelat 3960 0,51 0,51 
5 Desfiinţarea culturii 664 0,41 0,41 

 
Din datele tabelului 2 rezultă că ponderile cheltuielilor egale pentru sistemul 

ecologic şi cel convenţional, în totalul cheltuielilor de producţie, sunt foarte apropiate, 

                                                 
1 SCL Bacău, Program „Relansin” 
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iar unele egale pentru cele două sisteme. Deci, din acest punct de vedere nu există nici 
un impediment pentru a cultiva tomate în sistem ecologic.  

În tabelul 3 sunt prezentate cheltuielile de producţie aferente culturii de tomate, 
cheltuieli care nu au niveluri unitare egale pentru cele două sisteme de cultură, respectiv 
ponderea fiecărei cheltuieli în totalul cheltuielilor de producţie în sistem ecologic şi 
convenţional. 

Tabelul 3 
Ponderea cheltuielilor specifice la tomate în sistem ecologic şi convenţional 

Nr.c
rt Specificare cheltuială 

valoarea 
aferentă în 

sistem 
ecologic (mii 

lei/ha.) 

% în 
sistemul 

ecologic de 
cultură 

valoarea 
aferentă în 

sistem 
convenţional 

% în sistemul 
convenţional de 

cultură 

1 Săpat teren cu rotosapa 2998 1,86 - - 
2 Arat cu plugul - - 1661 1,02 
3 Erbicidat - - 4333 2,67 
4 Plantat manual 6159 3,83 2314 1,42 
5 Cost răsad 52451 32,65 57521 35,55 
6 Praşile manuale 12337 7,68 3084 1,90 
7 Praşile mecanice 1329 0,82 2657 1,64 
8 Tratamente 13093 8,15 16991 10,50 
9 Fertilizare fazială - - 7169 4,43 
10 Recoltat manual 37564 23,38 35672 22,04 
11 Sortat manual 25463 15,85 21172 13,08 

 
Pe baza datelor din tabelul 3 se desprind următoarele concluzii referitoare la 

compararea celor două sisteme de cultură, din punct de vedere al ponderii diverselor 
cheltuieli în totalul cheltuielilor de producţie: 

- în sistem ecologic nu se practică trei categorii de lucrări: erbicidat, arat cu 
plugul şi fertilizare fazială, în schimb se foloseşte săpatul terenului cu rotosapa; 

- diferenţe nesemnificative se înregistrează la: costul răsadului, tratamente, 
recoltat şi sortat manual; 

- diferenţe semnificative se înregistrează la lucrările de praşile manuale şi praşile 
mecanice, observând că în sistem ecologic este bine cotată forţa de muncă, renunţând în 
proporţie însemnată la mecanizare. 

Prin compararea costurilor de producţie în sistem ecologic şi convenţional pentru 
mai multe culturi (ceapă, ţelină, varză timpurie, ardei gras) şi din analiza structurală a 
acestor costuri, a rezultat că practicarea legumiculturii ecologice nu este foarte 
costisitoare comparativ cu agricultura convenţională (doar pentru anumite specii şi 
soiuri). Producătorul agricol care optează pentru sistemul ecologic de cultură este cel 
care va trebui să aleagă culturile, doar după stabilirea clasei de calitate şi fertilitate a 
solului, în funcţie de zonă şi de capitalul pe care îl are la dispoziţie. Din analiza datelor 
anterioare se observă că este necesară mai multă forţă de muncă, în comparaţie cu 
sistemul convenţional de agricultură.  
 
4. Model de diagnostic economico-financiar în agricultura ecologică  

Atunci când se decide conversia la agricultura ecologică, agricultorii au în vedere 
inclusiv dimensiunea economică a noii preocupări, dimensiune reflectată în 



rentabilitate. Producătorul agricol nu va putea supravieţui fără îndeplinirea acestei 
condiţii, mai ales dacă nu are nici un fel de ajutor din partea statului. Astfel, fiecare 
producător va trebui să-şi stabilească o strategie de acţiune înainte de a trece la procesul 
de producţie. În acest sens, pentru a compara rezultatele obţinute în agricultura 
convenţională cu cele din agricultura ecologică, orice producător are la îndemână 
următorul sistem de indicatori (4): costul unitar de producţie, preţul unitar de vânzare, 
profitul brut, rata profitului, cheltuieli de producţie în echivalent produs.  

Principalii indicatori economico-financiari care se folosesc la stabilirea eficienţei 
culturilor ecologice comparativ cu agricultura convenţională sunt: rata datoriilor, marja 
de profit, rentabilitatea capitalului social, rata lichidităţii generale,  rata profitului brut. 
Indicatorii de bază pentru analiza rentabilităţii culturilor ecologice, stabiliţi în funcţie de 
datele contabile din cadrul SCL Bacău sunt: 
1. Rata datoriilor: RD = Total datorii/Total active;  

95,0
8,81
2,78
==RD   

2. Marja de profit: MP = (Profit net/Vânzări)×100 ;  

%2,7100
2,486

2,35
=×=MP  

3. Rentabilitatea capitalului social: RCS = (Profit net/cap.social) ×100 

 %2,35100
100

2,35
=×=RCS  

4. Rata lichidităţii generale: RL = Active curente/ Pasive curente;  

 05,1
2,78
8,81
==RL  

5. Rata profitului brut: RPB = (profit brut/venituri din exploatare) ×100 

 %6,9100
6,48
9,46

=×=RPB  

Pe baza datelor observate la unitatea supusă analizei şi a rezultatelor obţinute din 
interpretarea acestor indicatori, rezultă următoarele concluzii cu privire la practicarea 
sistemului agriculturii ecologice: 
- agricultura ecologică nu presupune investiţii de capital deosebit de mari în mijloace 
fixe specifice ori în alte produse industriale;  
- perioada de conversie presupune o serie de pierderi de producţie (6- 26%), în funcţie 
de specia cultivată şi de condiţiile climatice din anii respectivi;  
- orientarea către producţia ecologică într-o exploataţie agricolă specializată este o 
activitate profitabilă; MP = 7,2% şi RPB = 9,6% - aceste valori sunt favorabile în 
agricultură; 
- eficienţa investiţiilor în domeniul legumiculturii ecologice este demonstrată de 
indicatorul RCS care are valoarea de 35,2%; 
- rata solvabilităţii exploataţiei legumicole ecologice este pozitivă, deci unitatea este în 
măsură să îşi onoreze datoriile către terţi: RD=0,95<1; 
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- apelarea la credite pe termen scurt, de 6-8 luni, este o necesitate pentru a acoperi 
deficitul de monetar care se crează în prima parte a anului, când nu există producţie 
marfă, datorită caracterului sezonier specific producţiei agricole.   

Din analiza comparativă a rezultatelor obţinute în agricultura ecologică şi cea 
convenţională rezultă următoarele concluzii esenţiale: 
1 - producţiile obţinute în agricultura ecologică sunt relativ mai mici decât cele obţinute 
în agricultura convenţională; 
2 - cheltuielile de producţie pe fiecare cultură în parte şi cheltuielile totale sunt mai mici 
în agricultura ecologică decât în cea convenţională; 
3 - costurile de producţie în agricultura ecologică sunt mai mari cu 1-4%, în funcţie de 
specia cultivată şi de condiţiile climatice din anul de referinţă;  
4 - profitul obţinut în agricultura ecologică este superior faţă de cel realizat în sistemul 
agriculturii convenţionale, în principal graţie preţului mai mare de valorificare a 
produselor agricole ecologice; variaţia profitului este determinată de specia cultivată şi 
de condiţiile de vânzare.  

CONCLUZII 
Necesitatea extinderii agriculturii ecologice devine tot mai evidentă şi este 

recomandat să se adopte şi să se practice, pentru a obţine rezultate bune, în unităţi 
specializate care sunt în măsură să-şi asigure şi desfacerea. Rezultatele anterioare 
confirmă că legumicultura ecologică, alături de alte domenii agricole, poate reprezenta – 
prin rezultatele de producţie şi eficienţa economică – o alternativă reală şi un potenţial 
major de eficienţă pentru întreprinzătorii din agricultură care deţin suprafeţe de teren de 
dimensiuni mici sau mijlocii.  

BIBIOGRAFIE 
1. Bălan V., Dejeu L. ş.a., 1993 – Horticultura alternativă şi calitatea vieţii. Editura GNP 

Minischool, Bucureşti 
2. Bran F., 2002 – Componenta ecologică a deciziilor de dezvoltare economică. Editura ASE, 

Bucureşti 
3. Iosif Gh. N. , 2000 – Analiza economico-financiară a firmei în domeniul agroalimentar. Editor 

“Tribuna Economică”, Bucureşti 
4. Merce E. ş.a., 2000 – Avantaje comparative ale producţiei ecologice. Rev. Bioterra nr. 2 
5. Rădulescu C.V., 2003 – Dezvoltarea durabilă şi implicaţiile economico-financiare ale 

organizării exploataţiilor agricole. Editura ASE, Bucureşti 
6. Sachs  W. ş.a., 1999 - Futuro Sostenibie. Editrice Missionaria Italiana, Wuppertal Institut 
7. Wackernagel  M., Rees W.E., 2000 – L’impronta ecologica. Edizione Ambiente, Milano 
8. Zecca F. (coord.), 1998 – Aspetti tecnici, gestionali e amministrativi dell’agricoltura biologica. 

Ed. Universita degli Studi di Perugia 
 


