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Pentru interpretarea corectă a rezultatelor, vă rugăm să consultaţi 
Precizările metodologice de la pagina 5 din comunicatul de presă 

 
Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2012 

(date provizorii) 
 
 
Institutul Naţional de Statistică a realizat recent cercetarea statistică privind „Producţia 
agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2012”. Potrivit rezultatelor cercetării 
statistice în anul 2012 producţia agricolă vegetală a înregistrat scăderi la toate culturile 
cu excepţia sfeclei de zahăr. 
  

 
Suprafaţa cultivată şi producţia principalelor culturi 

 
Suprafaţa cultivată 

-mii ha- 

 
Producţia 
-mii tone- 

Diferenţe (±) 
anul 2012 

faţă de anul 2011      

 

2011 2012 2011 2012 -mii ha- -mii tone- 
Cereale pentru boabe 
din care: 5225 5416 20842 12698 +191 -8144

 -grâu 1947 1988 7132 5215 +41 -1917
 -orz şi orzoaică 420 412 1330 968 -8 -362
 -ovăz 185 192 376 336 +7 -40
 -porumb boabe 2590 2729 11718 5922 +139 -5796
Leguminoase pentru boabe 42 43 77 60 +1 -17
Plante uleioase 
din care: 1473 1214 2687 1659 -259 -1028

 -floarea soarelui 995 1020 1789 1389 +25 -400
 -soia 72 78 143 102 +6 -41
 -rapiţă 393 108 739 159 -285 -580
Sfeclă de zahăr 19 28 660 739 +9 +79
Cartofi 243 223 4077 2464 -20 -1613
Legume1) 
din care: 263 254 4176 3457 -9 -719

 -tomate 52 48 911 654 -4 -257
 -varză 47 48 1025 975 +1 -50
 -castraveţi 13 12 196 146 -1 -50
 -morcovi 17 16 246 200 -1 -46
 -ceapă  33 32 394 337 -1 -57
 -ardei 20 19 254 203 -1 -51
 -pepeni verzi şi galbeni 31 31 645 555 - -90
1)cuprinde suprafaţa cultivată şi producţia de legume cultivate în câmp, sere şi solarii şi în grădinile familiale 
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Anul 2012 comparativ cu anul 2011 
Cereale pentru boabe 
Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2012 reprezintă (50,4%) din suprafaţa cultivată cu 
cereale pentru boabe iar cea cultivată cu grâu (36,7%). Producţia de cereale pentru boabe a 
scăzut cu 39,1% faţă de anul precedent (12698 mii tone faţă de 20842 mii tone în anul 2011), 
datorită scăderii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel: porumb boabe       
(-52,0%), grâu (-28,4%), orz şi orzoaică (-25,8%), ovăz (-13,9%). 

Leguminoase pentru boabe 
Producţia a scăzut cu 22,1% datorită randamentului la hectar deşi suprafaţa cultivată a crescut 
cu 2,4%. 

Plante uleioase 
Producţia  a scăzut cu 38,3%, ca urmare a scăderii suprafaţei cultivate cu 17,6%, cât şi a 
randamentelor la hectar.  
Scăderi ale producţiei s-au înregistrat la: rapiţă (de 4,6 ori din cauza diminuării suprafeţei 
cultivate de 3,6 ori), soia (-28,7%) şi floarea soarelui (-22,4%).  

Sfeclă de zahăr 
Producţia a crescut cu 12,0%, în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate cu 47,4% deşi 
randamentul la hectar a scăzut cu 24,0%. 

Cartofi  
Producţia a scăzut cu 39,6%, datorită scăderii randamentului la hectar (-34,1%) şi a suprafeţei 
cultivate (-8,2%), faţă de anul precedent. 

Legume  
Producţia a fost mai mică cu 17,2%, datorită scăderii producţiilor medii la hectar şi a 
suprafeţelor cultivate.  
Producţiile au fost mai mici la: tomate (-28,2%), castraveţi (-25,5%), ardei (-20,1%), morcovi      
(-18,7%), ceapă (-14,5%), pepeni verzi şi galbeni (-14,0%), varză (-4,9%).  

 
 

Suprafaţa viilor pe rod şi a plantaţiilor de pomi fructiferi pe rod, 
 producţia de struguri şi producţia de fructe 

 
 

Suprafaţa 
-mii ha- 

 
Producţia 
-mii tone- 

Diferenţe (±) 
anul 2012 

faţă de anul 2011 

 

2011 2012 2011 2012 -mii ha- -mii tone- 
Vii pe rod 1) 177 175 879 729 -2 -150
 -plantaţii de vii altoite 88 89 497 411 +1 -86
 -plantaţii de vii hibride 89 86 382 318 -3 -64
Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod) 
din care: 140 141 858 706 +1 -152

 -meri 53 55 412 351 +2 -61
 -peri 4 4 28 19 - -9
 -pruni 68 68 350 287 - -63
 -cireşi-vişini 7 7 30 23 - -7
 -caişi-zarzări 3 2 12 8 -1 -4
1) cuprinde suprafaţa cultivată şi producţia de struguri de la viile cultivate în câmp şi în grădinile familiale 

 
Struguri  
În anul 2012, producţia de struguri a scăzut cu 17,1%, datorită în principal scăderii 
randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (-18,2%), cât şi la plantaţiile de vii hibride 
(-13,8%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 1,1% faţă de anul 2011.  
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Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod) 
Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut la caişi-zarzări (-33,3%), 
au crescut la meri (+3,8%) iar la celelalte specii de pomi fructiferi s-au menţinut la nivelul anului 
precedent. Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 17,7% faţă de anul precedent. Pe 
principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat scăderi la: caişi-zarzări (-33,3%), peri 
(-32,1%), cireşi-vişini (-23,3%), pruni (-18,0%) şi meri (-14,8%).  
 
 
Suprafaţa cultivată şi producţia la unele culturi agricole de bază, în România şi în 

principalele State Membre cultivatoare ale Uniunii Europene, în anul 2012 
-date provizorii- 

 
La nivelul Uniunii Europene, în anul 2012, se remarcă o scădere, atât a suprafeţelor cultivate, 
cât şi a producţiilor şi randamentelor la unele culturi agricole de bază. 
 
Grâu comun 

Ţara 
Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) Ţara 

Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) 

Uniunea 
Europeană, 
din care: 23441,8 127385,8 5434 Italia 593,4 3498,0 5895 
România 1980,2 5196,6 2624 Lituania 627,0 2998,9 4783 

Bulgaria 1138,8 4400,0 3864 Polonia 2077,2 
 

8607,6 4144 
Republica 
Cehă 

 
815,4 3577,8 4388 Spania 1758,9 4650,3 2644 

Danemarca 611,0 4558,0 7460 Suedia 369,4 2313,2 6262 
Germania 3045,0 22351,8 7340 Ungaria 1051,3 3926,6 3735 

Franţa 
 

5303,3 37920,8 7150 

 

Regatul 
Unit 1992,0 13261,0 6657 

 
În anul 2012, România s-a situat, pe locul cinci în rândul Statelor Membre, atât din punct de 
vedere al suprafeţei cultivate, cât şi al producţiei obţinute la grâu comun şi pe ultimul loc din 
punct de vedere al randamentului.  
 
Porumb boabe 

Ţara 
Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) Ţara 

Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) 

Uniunea 
Europeană, 
din care: 9508,1 58471,3 6150 Franţa 1719,1 15614,8 9083 
România 2728,9 5922,1 2170 Italia 980,5 8194,6 8358 
Austria 219,7 2351,4 10703 Polonia 543,8 3995,9 7348 
Bulgaria 448,2 1670,0 3726 Portugalia 100,0 831,7 8317 
Republica 
Cehă 109,6 803,9 7335 Slovacia 208,3 1149,5 5518 
Germania 526,2 5514,7 10480 Spania 390,9 4115,4 10528 
Grecia 181,8 2165,8 11913  Ungaria 1190,0 4741,5 3984 

 
România s-a situat pe primul loc după suprafaţa cultivată cu porumb, din Uniunea Europeană, 
iar la producţie s-a situat pe locul trei, după Franţa şi Italia, datorită unui randament inferior. 
Dealtfel randamentul la porumb realizat de România este mai mic decât al celorlalte State 
Membre. 
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Floarea soarelui 

Ţara 
Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) Ţara 

Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) 

Uniunea 
Europeană, 
din care: 4200,7 6992,0 1664 Grecia 82,7 154,4 1867 
România 1019,6 1389,3 1363 Franţa 680,0 1575,1 2316 
Austria 23,4 53,1 2269 Italia 118,0 201,3 1706 
Bulgaria 762,0 1372,0 1801 Spania 732,5 650,4 888 
Republica 
Cehă 24,6 54,6 2220 Slovacia 88,9 195,5 2199 
Germania 26,4 62,8 2379  Ungaria 617,4 1265,7 2050 

 
Floarea soarelui se numără printre culturile cu tradiţie în România. Din punct de vedere al 
suprafeţei cultivate cu floarea soarelui în anul 2012, România s-a situat pe primul loc în rândul 
Statelor Membre. Producţia realizată, în anul 2012, a clasat ţara noastră pe locul doi după 
Franţa, ca urmare a randamentului mai mic cu 18,1% faţă de randamentul mediu al Uniunii 
Europene. 
 
Cartofi 

Ţara 
Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) Ţara 

Suprafaţa 
cultivată 
(mii ha) 

Producţia 
(mii tone) 

Randament 
(kg/ha) 

Uniunea 
Europeană, 
din care: 1800,3 54639,2 30350 Franţa 157,8 7404,9 46926 
România 223,4 2463,9 11029 Olanda 149,0 6638,0 44550 
Belgia 64,5 2929,8 45423 Polonia 373,0 9091,9 24375 
Danemarca 40,0 1560,0 39000 Spania 73,9 2168,8 29348 

Germania 238,3 10665,6 44757 

 

Regatul 
Unit 149,0 5215,0 35000 

Notă: Pentru unele State Membre, la culturile analizate s-au utilizat date din anul 2011 
 
În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu cartofi, România s-a situat în anul 2012, pe locul trei 
după Polonia şi Germania şi pe locul şapte la producţie (după Germania, Polonia, Franţa, 
Olanda, Regatul Unit şi Belgia) datorită randamentului inferior, care a reprezentat numai 36,3% 
din randamentul mediu al Uniunii Europene. 
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Precizări metodologice 
 
1. Sursa datelor 
 
Informaţiile prezentate sunt rezultate din cercetarea statistică privind producţia vegetală la 
principalele culturi, realizată de către Institutul Naţional de Statistică, în conformitate cu 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 543/ 2009 privind producţia vegetală. 

Această cercetare a fost efectuată pe baza unui eşantion reprezentativ la nivel naţional, regiuni 
de dezvoltare şi judeţe. Volumul eşantionului a fost de 60058 exploataţii agricole, din care 
28631 exploataţii agricole cu personalitate juridică şi 31427 exploataţii agricole fără 
personalitate juridică.  

Intervalul de încredere a fost de 95% (marja de eroare ±5%). 
 
2. Concepte şi definiţii 
 
Suprafaţa cultivată reprezintă suprafaţa însămânţată / plantată în ogor propriu, în anul agricol 
de referinţă (1 octombrie – 30 septembrie) cu o cultură principală (care ocupă terenul cea mai 
mare perioadă de timp) sau în anii agricoli precedenţi pentru culturile bienale, trienale sau 
perene. 
 
Producţia agricolă vegetală reprezintă producţia fizică obţinută în perioada de referinţă     
(anul în care se face recoltarea), mai puţin pierderile la recoltare, exprimată în unităţi fizice în 
funcţie de natura produselor şi a grupelor de produse şi cuprinde:  
- producţia culturilor în ogor propriu; 
- producţia culturilor intercalate; 
- producţia culturilor succesive; 
- producţia obţinută în grădinile familiale (pentru legume, cartofi şi struguri). 
 
Producţia medie reprezintă cantitatea de produse (pe fiecare cultură) obţinută pe unitatea de 
suprafaţă cultivată. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică „Producţia agricolă vegetală la principalele culturi în anul 2012” , 

termen de apariţie 24. 05. 2013 

 

 

Următorul comunicat de presă va apărea pe 31.03.2014 
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