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STAREA AGRICULTURII  
 
La sfîrsitul anului 2001 Agricultura României se prezinta, ca mai toate domeniile 

vitale ale economiei, într-o situatie jalnica, comparabila cu cea practicata cu jumatate de secol 
în urma. Reculul economic generat de evenimentele de la sfîrsitul anului 1989 include, din 
pacate, si cel mai organizat domeniu din vremea socialismului - Agricultura. Ajunsi în fotolii 
pe care în mod normal niciodata nu le-ar fi putut ocupa, noii guvernanti au scapat frîiele 
societatii din mîna, fiind depasiti de amploarea si complexitatea evenimentelor, demonstrînd 
si incompetenta si inconstienta în aplicarea legilor, generînd în scurt timp haos în întreaga 
societate româneasca. Din start, Agricultura a suferit cele mai profunde transformari. Marile 
exploatatii agricole – CAP, IAS, Asociatiile intercooperatiste din sectorul vegetal si animalier 
– forme asociative pe care vrem sa le impunem din nou în acest început de mileniu, care 
asigurau integral consumul intern si care aduceau, anual, în bugetul statului peste un miliard 
de dolari prin produsele agroalimentare exportate – au fost dirijate într-o directie necunoscuta 
pîna la acea data specialistilor români – falimentul. Rînd pe rînd, au fost devastate si jefuite 
Cooperativele agricole de productie, sectiile de mecanizare, complexele zootehnice, sediile 
unitatilor, instalatiile de irigat si de combatere a bolilor si daunatorilor, serele si solariile, au 
fost distruse zeci de mii, chiar sute de mii de hectare de vii si pomi de înalta performanta, 
locul acestora fiind luat de hibrizi obtinuti secolele trecute. Milioane de animale – vaci de 
lapte, taura vitele de reproductie, oi, porci, pasari, cai – au parasit grajdurile moderne si marile 
complexe, construite cu truda în zeci de ani, fiind transferate, temporar, în spatii 
necorespunzatoare, pîna cînd au luat drumul abatoarelor si al samsarilor straini, aparuti parca 
la comanda cuiva pentru a cumpara ieftin si a vinde scump si pentru a scoate peste granita toti 
banii cîstigati pe spinarea taranilor si specialistilor din agricultura. Debandada instalata în 
agricultura, corelata cu importurile masive de produse agroalimentare, s-a accentuat an de an 
începînd cu 1990 si pîna în prezent.  

Anarhia creata a fost stimulata în continuare prin initiativa FSN de a trimite într-un 
Parlament lipsit de experienta si de responsabilitate proiectul de lege privind fondul funciar, 
ramas în memoria tuturor ca Legea nr. 18. Cele aproximativ 4000 de exploatatii agricole 
performante, cîte functionau la sfîrsitul anului 1989, s-au transformat în 4 milioane de 
proprietati pe care Statul democrat le-a abandonat cu totul. Toata lumea recunoaste ca 
farîmitarea terenului a constituit principala cauza a prabusirii productiilor vegetale si animale.  

În perioada 1990-1996 au fost decapitalizate cele mai multe societati agricole de stat - 
fostele IAS - si cele mai mari complexe zootehnice, în marinimia lor, guvernantii acelor 
vremuri au încercat sa le aseze cu un picior în economia de piata si cu celalalt sa ramîna în 
socialism. Astfel, s-a permis fostelor IAS si marilor complexe zootehnice sa achizitioneze, la 
preturi liberalizate, marfuri industriale necesare agriculturii, în timp ce produselor agricole 
obtinute de aceste unitati Ii s-au fixat preturi de desfacere fixe, mult inferioare pretului de 
cost. Pentru o aparenta protectie sociala, guvernul a reusit sa înglodeze în datorii fostele IAS 
pentru ca cheltuielile erau de fiecare data mai mari decît veniturile. În plus, bancile au 
exercitat presiuni insuportabile prin dobînzile practicate, generînd penalitati Ia credite, la 
dobînzi si chiar penalitati la penalitati. Firmele capusa ale clientelei politice, spre care se 
îndreptau profiturile unitatilor agricole si complexelor zootehnice, acceptate tacit de 
guvernanti, pentru ca la aceasta ora nu exista nici un caz în instanta în acest sens, au contribuit 
si ele la vlaguirea fostelor IAS.  

În aceeasi perioada – 1990-1996 – au fost lasate de izbeliste marile complexe de sere 
din România. Lasate fara caldura, abandonate pur si simplu de Ministerul Agriculturii si de 



prefecturi, serele au devenit în scurt timp, sub greutatea zapezilor, mormane de fier vechi si 
sticla, asa cum îsi dorise un prim ministru, mare amator de pariuri pe seama agriculturii. Pîna 
în 1989, România exporta produse agricole obtinute în sere, în toata Europa, aducînd la 
bugetul tarii zeci de milioane de dolari. Astazi, mai sunt în functiune, adica lucreaza în foc 
continuu, circa 250 de hectare de sere din cele peste 3500 de hectare existente înainte de 
1990. Nimeni n-a fost tras la raspundere, nimeni nu plateste pentru dezastrul „mecanicii fine” 
a agriculturii românesti, cum este denumit sectorul de sere.  

Sectorul de mecanizare a fost marginalizat imediat dupa „cutremurul” din 1989. 
Farîmitarea terenurilor a condus, în multe locuri, la revenirea plugului tras de boi si cai, la 
dezechilibrul structurilor culturilor de baza, la eliminarea asistentei în domeniul combaterii 
bolilor si daunatorilor, la imposibilitatea utilizarii instalatiilor de irigat. Propaganda 
antiromâneasca în domeniul agricol a functionat asa de bine încît s-a indus în rîndul 
agricultorilor ideea ca tractoarele si masinile agricole autohtone sunt depasite si, astfel, s-au 
deschis larg granitele pentru a transfera din Occident - pe valuta forte - utilaje agricole care 
trebuiau trimise direct la fier vechi. Asa a început declinul uzinelor de tractoare Brasov, 
Craiova si Miercurea Ciuc, asa a devenit Semanatoarea Bucuresti o unitate fara clienti si tot 
asa au intrat în colaps toate celelalte fabrici de masini, utilaje si echipamente agricole. Urmare 
a acestei stari a sectorului de mecanizare au ramas nelucrate în fiecare an circa 30 % din 
suprafata arabila a tarii. Este cunoscut cazul judetelor Timis si Arad, judete cu o pondere 
însemnata în agricultura României, care între anii 1994-1998 aveau nelucrata o suprafata de 
aproape 130.000 de hectare. Astazi, România se afla pe penultimul Ioc în Europa, înaintea 
Albaniei, în ceea ce priveste dotarea agriculturii cu tractoare si masini agricole.  

Pîna în 1989, România avea o suprafata amenajata pentru irigatii de peste trei milioane 
de hectare si tot trei milioane de hectare erau amenajate pentru desecari, iar pe 2,2 milioane de 
hectare se executau lucrari de combatere a eroziunii solului. Astazi, cu mari eforturi 
financiare, se pot repune într-o anume stare de functionare circa 1,5 milioane hectare, dar, în 
realitate, nu se iriga decît 300-400.000 de hectare. Exemplul cel mai elocvent îl constituie 
anul agricol 2001, cînd, datorita secetei puternice instalate la începutul verii au fost 
compromise culturile de porumb, floarea soarelui si soia din sudul si estul tarii, îndeosebi în 
judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita si Calarasi. Din cele 3 milioane de hectare 
amenajate pentru irigat înainte de 1990, un milion de hectare trebuie echipat cu instalatii de la 
zero, întrucît aspersoarele, conductele si chiar hidrantii au luat drumul topitoriilor private, sub 
privirile indulgente ale organelor de ordine.  

Zootehnia a fost poate tinta cea mai urmarita de catre aceia care au vazut în România 
un „pericol real” pentru pietele Europei si ale lumii. Din cel mai mare exportator de carne si 
produse din carne, în general produse de origine animala din Estul Europei, România a 
devenit dupa cîtiva ani de democratie cel mai mare importator de asemenea produse. Imediat 
dupa 1989, pietele si magazinele din România au fost invadate cu produse agroalimentare din 
Vest - carne, salamuri, brînzeturi, conserve diverse - la pret de dumping, pentru a scoate din 
circuit produsele autohtone. Neavînd desfacere, Complexele zootehnice si unitatile de 
procesare au început sa-si restrînga activitatea, traind doar din vînzarea de animale vii. 
Politica antinationala privind importurile masive de produse agroalimetare, îndreptata în 
primul rînd împotriva producatorului autohton, a umplut buzunarele celor care acordau licente 
în Comertul Exterior si în Ministerul Agriculturii, dar, în acelasi timp, efectivele de animale 
din România scadeau dramatic, fara ca cineva sa intre în panica. Sub masca economiei de 
piata, au disparut într-un deceniu 3.300.000 de bovine, 7.200.000 de porci, peste 8 milioane 
de oi, 500.000 de capre, 60.000.000 de pasari, 800.000 de familii de albine si exemplele ar 
putea continua si cu alte specii. Inconstienta guvernantilor a mers pîna acolo încît s-a adus 
atingere fondului genetic si efectivelor matca, adica sectoarelor care puteau relansa la un 
moment dat sectorul zootehnic.  

Pentru edificare, redam mai jos un tabel cu descresterea efectivelor de animale, la 
cîteva specii, dupa 1989.  



Efectivele de animale în perioada 1989-2000 
Anii Bovine Porcine Ovine Caprine Păsări
1989 6.291.000 11.671.000 15.435.000 1.017.000 113.968.000
1990 5.381.000 12.003.000 14.062.000 1.005.000 121.379.000
1991 4.355.000 10.954.000 13.879.000 954.000 106.032.000
1992 3.683.000 9.852.000 12.079.000 805.000 87.825.000
1993 3.597.000 9.262.000 11.499.000 776.000 76.532.000
1994 3.481.000 7.758.000 10.897.000 745.000 70.157.000
1995 3.496.000 7.960.000 10.381.000 705.000 80.524.000
1996 3.435.000 8.235.000 9.663.000 654.000 78.478.000
1997 3.235.000 7.097.000 8.937.000 610.000 66.620.000
1998 3.143.000 7.194.000 8.409.000 585.000 69.480.000
1999 3.051.000 5.848.000 8.129.000 550.000 69.143.000
2000 2.870.000 4.797.000 7.659.000 500.000 70.076.000
 
Prezentate pe ani, cifrele de mai sus privind efectivele la unele specii demonstreaza ca 

nici un guvern n-a urmarit salvarea sectorului zootehnic din România. Tocmai din aceste 
motive magazinele alimentare din România sunt pline cu produse unguresti, americane, 
frantuzesti etc., statul român fiind nevoit sa importe astazi 60% din necesarul de carne de 
porc. Nici actualul guvern social-democrat nu întreprinde nimic concret pentru revigorarea 
sectorului zootehnic, fiind preocupat mai mult de propria-i imagine, decît de sustinerea 
producatorilor autohtoni.  

Piscicultura a situat România pîna în 1988 pe primul loc în Europa. Marile amenajari 
piscicole, realizate cu eforturi financiare uriase, produceau în 1988 aproape 80.000 tone de 
peste. La aceasta cantitate se adaugau capturile flotei de pescuit oceanic de circa 150.000 
tone, anual. Rezulta o productie anuala de 230.000 tone, ceea ce asigura fiecarui locuitor al 
României aproximativ 10 kg de peste. Astazi, România nu mai are flota oceanica de pescuit, 
iar productia interna este cu mult sub jumatatea celei obtinute înainte de 1989, fapt ce 
conduce la un consum de 1 kg de peste pe locuitor într-un an de zile. Delta Dunarii, altadata 
un paradis pentru pasari si pesti, dar si pentru locuitorii acestei unice zone, a devenit în ultimii 
ani spatiul de disputa al braconierilor, al afaceristilor verosi coordonati din umbra de 
reprezentantii unor partide politice. Cu eforturi minime, prin masuri organizatorice si politice 
curajoase, Piscicultura României poate surclasa din nou sectoarele similare din Italia, 
Germania, Franta, Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie si Grecia.  

Cercetarea agricola româneasca, situata pe locul al saselea între puterile stiintifice ale 
lumii agricole, acum doisprezece ani, se confrunta astazi cu probleme deosebite. Fondurile 
banesti insuficiente primite de la Buget i-au determinat pe unii cercetatori de exceptie sa 
accepte ofertele tentante ale unor institute din strainatate sau sa se reprofileze. Alti cercetatori 
au devenit reprezentantii în România ai unor firme straine unde cîstiga de 20 sau 30 de ori mai 
mult decît într-o statiune de cercetare autohtona. În ultimii ani, Cercetarea agricola nu a primit 
nici un leu de la Buget, ba mai mult, institutele si statiunile au fost nevoite sa verse în 
buzunarul statului sume consistente. Lipsa totala a fondurilor pentru dotare si reparatii nu a 
permis înnoirea sau retehnologizarea bazei materiale, creînd astfel un decalaj îngrozitor între 
mijloacele cu care opereaza cercetarea agricola româneasca si cea din tarile Europei. Un 
aspect care aseaza Cercetarea agricola la marginea preocuparilor guvernantilor este nivelul de 
salarizare a cercetatorilor. Un cercetator consacrat primeste un salariu cu putin peste doua 
milioane de lei, dar sunt luni cînd si acesti bani nu ajung la timp. Disputa permanenta dintre 
Ministerul Agriculturii si cel al Cercetarii, iscata din dorinta fiecaruia de a-si subordona 
Cercetarea agricola, a contribuit la o stare confuza în rîndul conducerii Academiei de Stiinte 
Agricole si Silvice, a directorilor de institute si statiuni de cercetare si chiar a cercetatorilor 
simpli. Revoltator este faptul ca nici unul din cele doua ministere nu transpira pentru 



relansarea cercetarii agricole, amintindu-si de acest sector important doar cu prilejul unor 
festivitati organizate la nivel central.  

Industria alimentara a urmat, cum era de asteptat, involutiile din agricultura. Produsele 
agricole autohtone nesubventionate au devenit scumpe pentru unele sectoare ale industriei 
alimentare, marfurile importate, frumos ambalate, dar de o calitate îndoielnica, au inundat 
piata româneasca. Pasul urmator a fost reducerea capacitatilor de productie, falimentul sau 
vînzarea pe nimic a unor unitati care rivalizau cîndva cu cele din Vest. Asa am ajuns sa 
importam utilaje turcesti, sa consumam biscuiti fabricati în strainatate, sa închidem fabricile 
de conserve de carne, peste, legume si fructe, sa renuntam la bauturile racoritoare naturale în 
favoarea celor cu coloranti si îndulcitori sintetici, sa importam cantitati mari de zahar etc. 
Industria alimentara din România a fost unul din sectoarele cele mai profitabile pîna în 1990. 
Astazi, acest sector se afla în deriva, iar calitatea alimentelor influenteaza negativ starea de 
sanatate a populatiei. Pentru redresarea acestui domeniu se impune crearea unui program 
special.  

Programul ASAL, acceptat de toate guvernele de dupa 1989 fara ca Parlamentul sa ia 
act de prevederile acestuia, a însemnat acceptarea de catre PDSR, PD, PNL, UDMR si 
PNTCD a unui plan de distrugere a tuturor componentelor si pîrghiile Agriculturii:  

- disparitia IAS si a complexelor zootehnice;  
- stabilirea unor taxe vamale total nefavorabile României;  
- renuntarea la pîrghiile economico-financiare care stimulau productiile agricole;  
- abrogarea unor legi care vizau sustinerea agriculturii;  
- lichidarea sau transferul în domeniul privat - de cele mai multe ori destinatia era 

cunoscuta dinainte - a unitatilor din industria alimentara;  
- interzicerea subventionarii creditelor pentru agricultura.  
Datorita Programului ASAL, România a cunoscut un recul în domeniul Agriculturii 

imposibil de evaluat cu exactitate, dar cu siguranta ca pierderile pricinuite se ridica la cîteva 
miliarde de dolari, întreaga baza de productie si prelucrare a Agriculturii a fost dezorganizata 
si apoi distrusa.  

Silvicultura constituie sectorul spre care si-au îndreptat afacerile multi investitori, 
neîntelegînd ca înainte de a taia un arbore de 100 de ani, trebuie sa plantezi 10-12 puieti din 
aceeasi specie si esenta. Si aici, Legea nr. 18 a adus mari pagube. Zeci de mii de hectare de 
rasinoase si conifere au devenit terenuri virane. Se fura lemn cu acte în regula în fiecare 
unitate silvica. Inginerii silvici si padurarii fac fata cu greu acestui fenomen. Daca nu va fi 
amendata corespunzator Legea nr. 1/2000, ne vom trezi în cîtiva ani cu jumatate din suprafata 
silvica defrisata.  

România dispune de un potential forestier imens, dar deciziile politice din ultima 
vreme pot influenta negativ sectorul silvic. Multi considera silvicultura un sector asezat în 
amonte de industria lemnului. Total gresit. Padurile înseamna fauna, flora, aer curat, ape 
limpezi, turism, fînete, ciuperci, fructe, ceaiuri naturale si dupa aceea lemn de constructie sau 
de foc. Marele cîstig al acestui sector îl constituie oamenii îmbracati în verde care-i poarta de 
grija si care, prin profesionalismul lor, rezista cu brio presiunilor politice aberante. 

Apele reprezinta o componenta esentiala a patrimoniului natural al României. 
Potentialul hidrologic al tarii este format din apele de suprafata - Dunarea si rîurile interioare - 
si din apele subterane. Din pacate, atentia care se acorda acestui sector este 
necorespunzatoare. În ultimii ani multe rîuri, din aproape toate zonele geografice ale tarii, au 
fost poluate cu diferite substante toxice sau cu derivati ai titeiului, fapt ce a condus la moartea 
unei parti însemnate din fauna acvatica a respectivelor cursuri de apa. Legislatia actuala este 
insuficienta pentru aceasta ofensiva haotica a economiei de piata si, ca atare, trebuie amendata 
pe masura.  

Este imposibil sa analizam problemele agriculturii, silviculturii si apelor fara a face 
referiri la starea în care se afla cei ce locuiesc în mediul rural. Din pacate, populatia satelor 
este nevoita sa suporte consecintele tuturor deciziilor politice care se adopta la nivel central în 



materie de agricultura si silvicultura, mare parte din locuitorii zonei rurale sunt mai saraci 
decît pe vremea cînd lucrau în CAP. Preturile produselor industriale au crescut într-un ritm 
aberant fata de cele ale produselor agricole pe care ei le obtin. Foarfecele preturilor îi mentine 
într-o saracie lucie, mai ales ca statul se implica din ce în ce mai putin în subventionarea 
Agriculturii. Cît despre programul SAPARD, nimeni nu stie daca banii alocati de Uniunea 
Europeana vor ajunge vreodata sa contribuie la ridicarea nivelului de viata al taranilor. În 
conditiile în care înca mai sunt sate neelectrificate, cu greu pot fi finantate obiective privind 
alimentarea cu apa, introducerea gazului metan, modernizarea drumurilor comunale, 
canalizarea localitatilor etc. Guvernarile care s-au succedat dupa 1989 au neglijat aspecte 
vitale din mediul rural: educatia, instructia, activitatea artistica traditionala, sanatatea, 
serviciile. Scolile, caminele culturale si dispensarele - institutii aflate cîndva în prim planul 
vietii satelor - se confrunta astazi cu probleme inimaginabile cîndva. Din lipsa de fonduri, 
scolile nu pot fi reparate si dotate corespunzator, caminele culturale au fost transformate în 
discoteci si baruri, dispensarele medicale nu au aparatura, medicamente si nici medicii nu se 
înghesuie sa lucreze în aceste conditii.  

Transportul în comun aproape ca a disparut în mediul rural, majoritatea locuitorilor 
parcurgînd distanta dus-întors pîna la primul tîrg sau oras pe jos sau cu mijloace trase de 
animale. Aceste grave neajunsuri trebuie sa determine Statul sa adopte de urgenta un program 
care sa conduca la dezvoltarea sub toate aspectele a zonei rurale, pentru ca aici traiesc peste 
10 milioane de locuitori.  

Dupa aceasta analiza, se desprinde o concluzie clara. Agricultura se afla, dupa 
doisprezece ani de tranzitie, într-o profunda criza structurala, organizatorica, economico-
financiara si de productie. Farîmitarea fara precedent a suprafetelor agricole, dimensiunile 
mici ale exploatatiilor si fermelor, imposibilitatea asigurarii surselor financiare pentru dotarea 
tehnica corespunzatoare, renuntarea stupida la experienta specialistilor si la rezultatele 
cercetarii stiintifice în domeniu, scaderea îngrijoratoare a productiilor agricole si a efectivelor 
de animale, neimplicarea guvernelor în sustinerea acestei ramuri vitale a economiei nationale 
sunt doar cîteva argumente care ne determina sa spunem ca Agricultura se afla, cu adevarat, 
într-o profunda si periculoasa criza.  

Politica Partidului România Mare privind dezvoltarea Agriculturii, Silviculturii si 
Industriei Alimentare  

Partidul România Mare considera ca dezvoltarea Agriculturii reprezinta o prioritate 
nationala care nu poate fi conditionata de nici un acord international. Potentialul agricol al 
României poate fi pus în valoare de specialistii români din domeniul cercetarii stiintifice si cel 
al managementului. Partidul România Mare porneste de la faptul ca acest domeniu vital 
pentru economia si viitorul României trebuie regîndit din temelii pentru ca revigorarea lui sa 
se realizeze în timp record si apreciaza ca în Agricultura pot coexista benefic cele trei forme 
de proprietate: privata, asociativa si de stat.  

 
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU REDRESAREA AGRICULTURII, 

SILVICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE 
 
1. Evaluarea reala a resurselor funciare, materiale si umane din Agricultura 

României  
Partidul România Mare considera ca înainte de a stabili directive si solutii privind 

redresarea Agriculturii este necesar sa se dimensioneze si sa se evalueze potentialul agricol al 
tarii în vederea punerii lui în valoare corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva ale 
economiei nationale. Totodata, Partidul România Mare, ca semnatar al tuturor documentelor 
de aderare la Uniunea Europeana, considera ca potentialul agricol si silvic al României va 
influenta pozitiv formarea unei piete puternice de produse agroalimentare Ia nivel continental 
si mondial.  



Fondul funciar al României este cea mai importanta resursa naturala a tarii si cuprinde 
totalitatea terenurilor - inclusiv suprafetele ocupate cu apa - indiferent de destinatia, acestora 
si de titlul pe baza caruia sunt obtinute si care sunt circumscrise în limitele administrative ale 
Statului român. Tara noastra dispune, ca atare, de 23.839.071 hectare, din care:  

•  teren agricol 14.730.711 hectare  
•  paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 6.790.596 hectare  
•  constructii si curti 627.447 hectare  
•  drumui si cai de acces 388.373 hectare  
•  ape, balti, lacuri 879.255 hectare  
•  alte suprafete 422.689 hectare  
Din cele aproape 14,8 milioane hectare de teren agricol, doar 9.358.130 de hectare 

reprezinta suprafata arabila a tarii, în rest, terenul agricol, este ocupat cu pasuni - 3,3 milioane 
hectare, fînete - 1,5 milioane hectare, vii - 280.000 hectare si livezi -256.000 hectare. Dupa 
ample studii de specialitate privind bonitatea terenurilor agricole si arabile au fost stabilite 
cinci zone de favorabilitate, dupa cum urmeaza:  

 
Suprafata agricola si arabila a României pentru cinci zone de favorabilitate  

Specificare Suprafaţă 
agricolă (ha) 

% din 
total 

Suprafaţă 
arabilă (ha) 

% din 
total 

TOTAL din care pentru 
zone de favorabilitate 14.788.730 100,0 9.338.950 100,0
Zona I (peste 81 pct.) 3.964.865 26,8 3.454.551 37.0
Zona II (61-80 pct.) 3.687.875 24,9 2.535.877 27,2
Zona III (41-60 pct.) 2.703.759 J 8,3 1.692.962 18,1
Zona IV (2 1-40 pct.) 2.298.923 15,6 940.047 10,0
Zona V (0-20 pct.) 2.133.308 14,4 715.513 7,7

 
Reiese din tabelul de mai sus ca peste 50 % din suprafata agricola si aproape 65 % din 

suprafata arabila se încadreaza în zona I si zona a II-a de fertilitate.  
 
2. Cresterea productiei agricole în vederea asigurarii securitatii alimentare a 

populatiei prin punerea în valoare a potentialului agricol al tarii  
Partidul România Mare considera ca problema fundamentala a agriculturii românesti 

este cresterea productiei agricole, în structura, cantitatea si calitatea determinate de potentialul 
funciar, investitional si uman, dar si de necesitatile unui consum intern rational si al unui 
export consistent de produse agroalimentare. Prin urmare, trebuie stabilit pe baze stiintifice si 
practice structura pe ramuri, subramuri, culturi, specii de animale si pasari etc., precum si 
nivelurile cantitative si calitative ale productiei agricole care pot fi realizate în tara noastra. 
Pentru ca în ultimii ani nu s-a mai tinut seama de aceste cerinte, specialistii în domeniu ai 
Partidului România Mare considera ca structura din tabelul de mai jos privind culturile si 
grupele de culturi corespunde pe deplin necesitatilor agriculturii românesti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Structura culturilor agricole pe baza lucrarilor de zonare pedologica 
Culturile agricole Suprafaţa în mii ha % din suprafaţa arabilă

TOTAL ARABIL, din care 9.350 100,0
I Total cereale 5.750 61,5
• grâu şi secară 2.000 21,4
• orz şi orzoaica 300 3,2
• porumb 3.350 35,8
// Total leguminoase boabe 400 4,3
• soia 300 3,2
/// Plante tehnice total 1.150 J 2,3
• floarea soarelui 500 5,3
• sfecla de zahăr 250 2,7
• in pentru ulei 85 0,9
• in pentru fibra 70 0,7
• cânepă 30 0,3
• tutun 45 0,5
IV Cartofi, pepeni, legume câmp 500 5,3
• cartofi 240 2,6
• legume de câmp 235 2,5
V Culturi furajere 7.550 16,6

 
Sintetizînd aceste date, rezulta ca structura optima - în procente - a principalelor grupe 

de culturi este urmatoarea:  
•  cereale 60-62 %  
•  leguminoase boabe 4-5 %  
•  plante tehnice 12-15 %  
•  cartofi, pepeni si legume 5-6 %  
•  culturi furajere 15-16 %  
În privinta productiilor medii la hectar, Partidul România Mare apreciaza ca la 

principalele culturi pot fi realizate cu usurinta cantitatile obtinute de unele tari cu o agricultura 
avansata. Astfel, România poate sa realizeze urmatoarele productii Ia hectar:  

•  grîu 4000-6000 kg  
•  orz 5000-6000 kg  
•  porumb 7000-8000 kg  
•  soia 2500-3000 kg  
•  floarea soarelui 2500-3000 kg  
•  sfecla de zahar 35-40 tone  
•  cartofi 30-35 tone  
•  legume de cîmp 35-40 tone  
•  struguri de masa 10-15 tone  
•  fructe 25-30 tone  
 
3. Organizarea si managementul exploatatiilor agricole 
Redresarea Agriculturii nu se poate realiza în conditiile farîmitarii exploatatiilor 

agricole. Trebuie stimulat si dezvoltat sistemul asociativ, sistemul societatilor agricole, în 
general sistemul de cooperare în agricultura. Pentru a obtine productie - si fara productie nu se 
poate vorbi practic de agricultura - este necesar sa se constituie si sa functioneze exploatatii 
moderne, de marimi optime, corespunzatoare cerintelor desfasurarii proceselor tehnice, 
tehnologice si manageriale moderne si eficiente. Fara îndoiala, managementul adecvat 
exploatatiilor agricole nu se poate realiza fara specialisti în domeniu.  



Totodata, sustinerea exploatatiilor agricole comerciale, cu suprafete de peste 100 de 
hectare si cu un numar mare de animale, nu înseamna distrugerea exploatatiilor familiale, a 
micii gospodarii taranesti si abandonarea acestora de catre stat.  

 
4. Dezvoltarea si modernizarea societatilor industriale producatoare de tractoare, 

masini si instalatii agricole, îngrasaminte chimice, pesticide 
Indiferent de potentialul solului, al factorului uman, al semintelor si materialului 

saditor, Agricultura nu se poate relansa fara sprijinul industriei care produce utilaje, masini, 
tractoare si substante chimice.  

Convinsi ca aceste unitati care apartin industriei primesc subventii doar în preajma 
campaniilor electorale, specialistii Partidului România Mare studiaza varianta preluarii totale 
de catre Ministerul Agriculturii a societatilor comerciale producatoare de tractoare, masini, 
utilaje si instalatii agricole, îngrasaminte, pesticide, chiar a unei rafinarii, care sa prelucreze 
titei românesc special pentru necesitatile Agriculturii.  

Nu contestam performantele utilajelor din import, dar mai importanti pentru România, 
la aceasta data, sunt producatorii autohtoni care trebuie determinati sa îmbunatateasca 
calitatea utilajelor si instalatiilor si nu sa fie pusi în situatia de a falimenta pentru ca 
importurile nu sunt controlate. Statul român are obligatia de a sustine, în primul rînd, propria 
productie, proprii sai capitalisti, nu sa sprijine industria si agricultura altor state de la Bugetul 
României.  

 
5. Dezvoltarea industriei de prelucrare si valorificare a produselor agricole 
Agricultura trebuie dezvoltata în complexul ramurilor economiei nationale, atît din 

amonte - cum subliniam mai sus -, cît si din aval, pentru a se obtine produse agroalimentare 
de calitate, necesare asigurarii securitatii alimentare a populatiei. Industria alimentara 
româneasca trebuie sa redevina, în cel mai scurt timp, cel putin la nivelul atins în anii '80. 
Trebuie reluata productia de carne, peste, legume si fructe, de sucuri si siropuri naturale, de 
zahar, exportul de struguri si fructe proaspete, de vinuri, bere si rachiuri. Acest sector trebuie 
dezvoltat pîna cînd va ajunge sa aduca la buget peste un miliard de dolari, într-o prima faza.  

 
6. Regîndirea întregului sistem de sustinere economico-financiara 
Este un fapt recunoscut de toata lumea ca românii doresc sa se integreze cît mai 

grabnic în Uniunea Europeana. Toate guvernele de pîna acum s-au întrecut în declaratii de 
intentie în aceasta problema, dar au actionat exact pe dos ori de cîte ori au împartit fondurile 
bugetare. Ca un facut, Agricultura s-a aflat începînd din 1990, pe ultimul loc în preocuparile 
guvernantilor. Partidul România Mare considera ca Agricultura României poate atinge 
performantele Vestului doar daca aceasta primeste aceleasi fonduri si aceleasi facilitati de 
care beneficiaza agricultorii din Occident. Întregul sistem de subventii si facilitati trebuie 
regîndit. Statul trebuie sa subventioneze, în primul rînd, întreaga productie care este solicitata 
la export pentru a aduce valuta în tara, iar de prime sa beneficieze toti acei care obtin produse 
agricole pentru piata. Apoi, este necesar ca, la solicitarile Guvernului si cu aprobarea 
Parlamentului, Banca Mondiala sa creeze un sistem avantajos de credite, în asa fel încît 
agentii performanti si cei care doresc sa investeasca în agricultura sa-si poata dezvolta 
afacerile fara a privi permanent în buzunarul Executivului. Totodata, Guvernul trebuie sa 
adopte masuri de reducere sau chiar de stopare a unor importuri de produse agroalimentare 
care se obtin în România, instituind taxe vamale ridicate sau fixînd un pret de referinta la 
marfurile care patrund în tara la preturi de dumping. Impozitul pe profit în agricultura sa nu 
depaseasca 10%, timp de 5-10 ani, pîna cînd productiile ating cote la nivel mondial. Sistemul 
de subventii si de facilitati pentru agricultura trebuie stabilit pe o lunga perioada de timp si el 
nu trebuie modificat decît atunci cînd, unanim, se recunoaste ca i se aduc îmbunatatiri 
substantiale.

 



7. Studierea si monitorizarea situatiei si evolutiei pietei mondiale a produselor 
agricole 

Agricultura României, prin potentialul ei funciar si uman, prin calitatea recunoscuta a 
produselor sale agroalimentare trebuie sa-si cucereasca locul cuvenit în piata mondiala de 
profil. Ministerul Agriculturii trebuie sa cunoasca în orice clipa întregul angrenaj al Pietei 
mondiale a produselor agricole si sa fie pregatit sa intervina în orice moment prin agentii 
români, cumparînd si vînzînd în favoarea tarii. De asemenea, factorii abilitati vor urmari cele 
mai importante piete externe pentru produsele agricole ecologice românesti nefiind exclus ca, 
în scurt timp, solicitarile pentru aceste marfuri agroalimentare sa creasca an de an.  

 
8. Dezvoltarea silviculturii 
Partidul România Mare considera Silvicultura o componenta fundamentala a 

Economiei si a sectorului vegetal si, din acest motiv, stimularea acestui sector este o 
necesitate care tine de interesul national.  

Programul national privind dezvoltarea silviculturii are în vedere ca toate padurile si 
terenurile cu vegetatie forestiera, indiferent de proprietar, sa fie supuse unui regim silvic 
riguros. Anual, vor fi plantate peste 100.000 de hectare cu puieti din specii valoroase pîna 
cînd suprafata silvica apartinînd Statului român va ajunge la nivelul de dinainte al actiunii de 
retrocedare, deci în jur de 6 milioane de hectare. Adaugînd si padurile retrocedate, de circa 2-
3 milioane de hectare, suprafata silvica a României poate ajunge în doua decenii la 8-9 
milioane de hectare. Pentru a ajunge la acest nivel, este obligatorie împadurirea tuturor 
terenurilor degradate si în panta, inapte pentru agricultura.  

 
9. Cresterea rolului Cercetarii stiintifice în redresarea si relansarea economiei 

Agriculturii si Silviculturii 
Problema de fond a Cercetarii agricole este ca acest sector sa ramîna în proprietatea 

statului pentru ca politica agricola a unei tari este stabilita de guvern, prin Ministerul 
Agriculturii si nu de o Societate cu Raspundere Limitata sau alta.  

Institutele si statiunile de cercetari stiintifice, înainte de a-si spori ele contributia la 
redresarea Agriculturii, trebuie sprijinite pentru a redeveni ceea ce au fost în urma cu 15-20 de 
ani. Partidul România Mare crede ca nici un efort financiar nu trebuie sa ni se para mare 
atunci cînd este vorba de cercetarea stiintifica agricola. De la un capat la altul, toate unitatile 
de cercetare trebuie dotate corespunzator, la nivelul structurilor similare din Occident, 
conditiile în care lucreaza cercetatorii sa fie îmbunatatite radical, iar salariile acestora sa fie pe 
masura eforturilor si rezultatelor muncii lor de-a lungul anilor. Cercetatorii din Agricultura si 
Silvicultura au demonstrat ca, în anumite domenii, sunt deasupra colegilor din Vest, ocupînd 
locul al Vl-lea în lume. În continuare, cercetarea stiintifica din Agricultura si Silvicultura 
trebuie sa asigure celor doua importante domenii samînta si material saditor de calitate, soiuri 
de plante, arbusti, pomi si rase de animale de înalta performata. Cercetarea stiintifica trebuie 
sa devina creierul care sa pregateasca marile productii vegetale si animaliere, ce vor aseza 
România în rîndul marilor puteri agricole ale lumii.  

 
10. Protejarea faunei si florei 
Fauna si Flora României reprezinta bogatii inestimabile pe care trebuie sa Ie protejam 

cu sfintenie, mai ales ca în aceasta actiune nu trebuie cheltuite sume uriase. Este nevoie, în 
primul rînd, de o legislatie mult mai aspra în domeniu. Apoi, se impune o protectie speciala 
pentru plantele si animalele amenintate cu disparitia, carora trebuie sa li se asigure conditii 
deosebite de înmultire si reproductie. Partidul România Mare considera ca institutiile abilitate 
trebuie sa manifeste o preocupare aparte pentru zonele protejate:  

•  Rezervatiile biosferei - Delta Dunarii, Retezat si Pietrosul Rodnei (583.600 ha);  
•  Parcurile nationale - 376.423 ha;  
•  Rezervatiile stiintifice - 53.919 ha;  



•  Rezervatii de conservare a naturii - 118.164 ha;  
•  Monumente naturale - 2.711 ha.  
 
11. Îmbunatatirea calitatii aerului si apelor 
Partidul România Mare considera calitatea aerului si apelor o problema fundamentala 

pentru toti locuitorii României. De la presedintele tarii pîna la ultimul prunc, trebuie sa existe 
preocupare pentru ca aerul sa ramîna respirabil iar apele potabile.  

Fara îndoiala ca si aici legislatia trebuie sa fie deosebit de aspra pentru cei care 
polueaza mediul înconjurator, mergînd pîna la disparitia acelor agenti economici care nu se 
încadreaza sau nu se pot încadra în normele adoptate. De asemenea, nivelul amenzilor pentru 
toti aceia care aduc atingere calitatii aerului si apelor - persoane fizice sau juridice - sa atinga 
un plafon care sa descurajeze astfel de actiuni. Cei care în mod intentionat polueaza apele sau 
aerul trebuie sa fie pedepsiti precum cei care submineaza economia sau comit crime. 
Societatile de stat sau private care polueaza de ani de zile unele localitati trebuie închise dupa 
ce problemele sociale din aceste unitati si zone se rezolva.  

 
12. Dezvoltarea rurala si îmbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor de la 

sate 
Satul românesc nu va cunoaste o evolutie puternica fara implicarea directa a Statului. 

Încercarile timide de pîna acum, pornite mai degraba din dorinta de a executa niste dispozitii 
europene decît din convingerea ca e nevoie stringenta de schimbari radicale în viata 
locuitorilor de la sate, trebuie considerate un început, dar adevarata îmbunatatire a conditiilor 
în care traiesc astazi peste 10 milioane de oameni se poate realiza prin adoptarea unui 
Program National de dezvoltare rurala. Disparînd o parte însemnata din institutiile si unitatile 
care functionau pîna în 1989 - CAP, IAS, SMA, chiar gradinite, crese, scoli, camine culturale, 
dispensare, cooperative de consum, cooperative mestesugaresti - este nevoie ca Statul sa 
sprijine înlocuirea acestora cu altele mai eficiente si mai utile. Dupa un deceniu negru, care a 
adus România la nivelul economic din perioada interbelica, Partidul România Mare propune 
un program clar de emancipare generala a statului românesc. În zece ani, cu bani de la buget 
si din fondurile SAPARD, pot fi asfaltate si modernizate toate drumurile comunale, gazul 
metan va fi introdus în procent de 80 %, iar aductiunile de apa pot fi realizate în toate satele 
României. Prin facilitati adecvate pot fi stimulati toti acei investitori care doresc sa absoarba 
forta de munca în mediul rural, dezvoltînd aici sectorul de servicii, de prelucrare a produselor 
agricole si a fructelor de padure etc. Scoala, caminul cultural si dispensarul medical trebuie sa 
redevina institutiile de alta data care lichidasera analfabetismul, mentinusera traditiile 
cultural-artistice si sanatatea locuitorilor de la sate.  

 
13. Integrarea în Agricultura Uniunii Europene 
Partidul România Mare a declarat ca integrarea României în Uniunea Europeana 

reprezinta un obiectiv de baza si cu cît acest act are loc mai devreme, cu atît va fi mai bine 
pentru români. Constienti ca în privinta armonizarii legislatiei s-au facut pasi importanti, 
trebuie sa recunoastem ca în privinta rezultatelor din Agricultura suntem departe de 
productiile care se realizeaza în tarile Uniunii Europene. Din pacate, Programul ASAL, impus 
de Banca Mondiala, a condus la scaderea productiilor si la subdezvoltarea întregului sector 
agricol din România.  

Astazi România trebuie sa o ia de la capat, sa-si organizeze explotatiile eficient, sa 
obtina produse agricole de calitate, sa-si modernizeze satele si sa îmbunatateasca conditiile 
locuitorilor din mediul rural, aspecte care-i gasesc, cu siguranta, locul într-o Strategie 
Nationala de dezvoltare a Agriculturii.  
 
 
 



SOLUTII PENTRU REDRESAREA AGRICULTURII, SILVICULTURII SI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE 

   
•  Alocarea unui miliard de dolari în fiecare an de la Bugetul Statului pentru cresterea 

productiilor agricole si refacerea structurilor dezorganizate.  
•  Stimularea producatorilor agricoli dupa modelul practicat în tarile Uniunii 

Europene.  
•  Promovarea sistemului asociativ, de tip cooperatist, avînd ca exemplu experienta 

autohtona si cea din Vest.  
•  Înfiintarea de banci agricole populare sau case de credit în mediul rural care sa 

functioneze pe principiul ajutorului reciproc.  
•  Introducerea sistemului de achizitionare în leasing si rate a tractoarelor, masinilor, 

instalatiilor si echipamentelor din productia interna, necesare Agriculturii.  
•  Eliminarea definitiva a taxei de drum pentru tractoarele si masinile agricole.  
•  Reducerea importurilor de produse agroalimentare care submineaza productia 

interna.  
•  Introducerea de taxe de referinta la vama pentru toate produsele agroalimentare care 

patrund în România la pret de dumping.  
•  Refacerea în 2-3 ani a întregului sistem de irigatii.  
•  Continuarea programelor de desecari, drenaje si combaterea eroziunii solului.  
•  Reorganizarea si dimensionarea optima a exploatatiilor agricole.  
•  Subventionarea productiei de îngrasaminte chimice.  
•  Stimularea producatorilor autohtoni de samînta.  
•  Dirijarea de catre Ministerul Agriculturii a structurii culturilor agricole în functie de 

interesele românesti pe piata interna si externa.  
•  Instituirea unui sistem de productie pentru producatorii autohtoni – taxe reduse, 

impozit pe profit minim etc.  
•  Sustinerea de catre stat a refacerii efectivelor de animale: bovine, porcine, ovine si 

pasari.  
•  Organizarea de ferme model pentru cresterea animalelor de blana.  
•  Stimularea agentilor economici autohtoni care obtin produse agricole proaspete si 

procesate pentru export.  
•  Sustinerea financiara de la Bugetul Statului a tuturor actiunilor pentru prevenirea si 

combaterea bolilor epidemiologice.  
•  Acordarea de credite bancare - cu perioade de gratie de 4-7 ani – pentru înfiintarea 

de noi plantatii de vie si pomi cu soiuri nobile, performante.  
•  Protejarea plantatiilor de vii si pomi cu soiuri si specii de înalta performanta.  
•  Reorganizarea marilor amenajari piscicole si extinderea activitatii de crestere a 

pestelui în asa fel încît în trei ani România sa produca anual 80-100.000 de tone de peste.  
•  Reluarea activitatii în sectorul de pescuit oceanic.  
•  Reorganizarea întregii activitati din industria alimentara, readucînd în functiune 

fabricile de zahar, de conserve de carne, peste, legume si fructe, promovînd pe piata produse 
ecologice si naturale.  

•  Asigurarea de seminte si material saditor din verigi superioare, precum si animale de 
reproductie adaptate la conditiile specifice climei si reliefului României.  

•  Stabilirea unui raport normal între pretul produselor industriale necesare Agriculturii 
si pretul produselor agricole.  

•  Organizarea pietelor produselor agricole, atît a pietelor en-gros, cît si a celor cu 
amanunul.  

•  Stimularea afacerilor în mediul rural, unde impozitul pe profit sa nu depaseasca 
10%.  



•  Utilizarea a 70% din fondurile Programului SAPARD pentru îmbunatatirea 
conditiilor de viata ale locuitorilor de la sate si repartizarea uniforma a acestora pe toate 
zonele geografice.  

•  Reorganizarea Ministerului Agriculturii si a structurilor sale si depolitizarea 
acestora.  

•  Împadurirea unei suprafete de 100.000 de hectare în fiecare an.  
•  Interzicerea exportului de busteni neprelucrati.  
•  Interzicerea vînatului la specule ale caror efective au scazut permanent în ultimii 

ani.  
•  Înasprirea pedepselor pentru cei care polueaza mediul înconjurator.  
•  Rediscutarea Programului ASAL cu reprezentantii Bancii Mondiale.  
 


