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3.1. Mediu de afaceri
Braşovul a devenit încă din secolul al XVI-lea cel mai important centru economic prin care se
realizau intensele legături dintre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, atât datorită
aşezării sale geografice pe principalul drum comercial ce lega în Evul Mediu Apusul Europei cu
Levantul, cât şi datorită privilegiilor comerciale acordate de domnii români în decursul
veacurilor.
Ulterior, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, regiunea Braşovului a trecut printr-un puternic
proces de industrializare – mai ales în perioada interbelică şi în timpul regimului comunist. După
1990, transformările la nivel naţional au determinat modificări majore în structura economiei
Braşovului, în momentul de faţă aceasta fiind una foarte diversificată.
Braşovul este un judeţ cu potenţial semnificativ de creştere economică, care prezintă avantaje
majore prin poziţia geografică, deschisă spre piaţa internă şi cea a Uniunii Europene, diversitate
etnică şi vocaţie multiculturală, un grad de urbanizare ridicat, un mediu de afaceri dinamic şi o
puternică tradiţie industrială.

3.1.1. Produsul Intern Brut
Studiul evoluţiei PIB în perioada 2000-2007 indică un trend constant crescător. La nivelul anului
2007, produsul intern brut realizat în judeţul Brasov ajunge la 14.160,4 mil.RON, cu 60,4%
superior celui realizat la nivelul anului 2000, situându-se peste media naţională.
Evoluţia produsului intern brut în perioada 2000-2007 (anul 2000 = 100%)

.

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Aceste evoluţii în perioada 2000-2007 indică un proces de revitalizare a economiei judetului,
datorat, în special, investiţiilor străine directe în comerţ şi industrie, precum și creşterii cererii
interne, stimulate de sistemul creditelor aflat in expansiune.
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Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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Ritmul mediu de creştere economică a judeţului a devansat media naţională şi regională,
Brașovul fiind cel mai competitiv județ al regiunii 7 Centru, urmat de judeţele Mureş şi Sibiu. În
mod constant, în ultimii ani Braşovul a deţinut aproximativ 28% din produsul intern brut al
regiunii, fiind pe primul loc în ceea ce privește produsul intern brut pe locuitor şi valoarea
adăugată brută (27% pondere regională).
Ponderea aportului judeţelor din Regiunea Centru
în realizarea PIB regional, anul 2007

Sursa datelor : Institutul Naţional de Statistică

Evoluţia PIB este strâns legată de creşterea valorii adăugate brute, rezultat al creşterii
volumului activităţii economice în judeţ.
În 2006, la realizarea valorii adăugate brute judeţene industria și sectorul serviciilor participă cu
peste 60%, urmează apoi valorile realizate din comerţ, construcții şi agricultură.

1

(PIBan/ PIB2000) x INFLAŢIA an
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3.1.2. Activitatea economică
În judeţul Braşov, la sfârşitul anului 2008 erau înregistraţi 42.219 de agenţi economici, dintre
care au depus bilanţurile un număr de 20.750 (agenţi economici activi). Potrivit datelor
furnizate de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, aproximat 50% dintre aceştia au
înregistrat profit. 88,5 % dintre agenţii economici activi provin din zonele urbane ale
județului.
Populaţia activă a judeţului Braşov reprezintă în 2008, 41,9% din populaţia totală a judeţului.
Numărul total de salariaţi a fost de 169.429 de persoane, din care: 36,3% in sevicii, 32,4% în
industrie, 19,3% în comert, 10,1% în constructii şi 1,8% în agricultură.
Cifra de afaceri totală realizată în anul 2008 a fost de 32,7 miliarde lei, cu 28,8% mai mare
comparativ cu anul 2007.
Evoluţia numărului agenţilor economici activi în judeţul Braşov
în funcţie de forma de proprietate (2002-2008)

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă în economia
judeţului, deoarece reprezintă principala sursă de locuri de muncă şi creează o cultură a
competiţiei bazată pe flexibilitate şi competitivitate.
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Număr
salariaţi

Evoluţia numărului societăților comerciale active în judeţul Braşov, pe clase de mărime,
2002-2008
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Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

O analiză a societăţilor comerciale active din județul Braşov în perioada 2002 – 2008, relevă, pe
fondul unei creșteri generale a numărului total de societăţi, o creştere spectaculoasă a
numărului de întreprinderi mici şi mijlocii.
Această creștere poate fi corelată cu avantajele fiscale oferite microîntreprinderilor până în anul
2009 (an în care se introduce impozitul forfetar), precum şi cu programele de finanţare
guvernamentale şi europene în derulare, care au favorizat dezvoltarea spiritului antreprenorial
şi deschiderea de mici afaceri, în special în sectorul serviciilor şi comerţului.
Din datele publicate de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov reiese faptul că în anul 2008,
IMM-urile au realizat o cifră de afaceri de 17,5 miliarde lei, reprezentând 53% din cifra de
afaceri totală a judeţului.
Principalul domeniu de activitate, după numărul de societăţi active, în economia judeţului, îl
reprezintă domeniul serviciilor.
Repartizarea societăţilor pe principalele domenii de activitate în 2008

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

În ceea ce priveşte participarea principalelor domenii economice la realizarea cifrei de afaceri,
în anul 2008, pe primul loc se situează comerţul, cu 41,7%, urmat de industrie (32,4%).
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Structura cifrei de afaceri pe domenii de
activitate 2008

Evoluţia cifrei de afaceri după domeniile de
activitate 2002-2008

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Ponderea de 41% din cifra de afaceri a activităților comerciale se menţine relativ constantă în
perioada 2000-2008 şi urmează tendinţa acestei perioade de creştere a consumului la nivel
naţional, datorită politicii băncilor de relaxare a creditării, atât pentru populaţie, cât şi pentru
mediul de afaceri.
Evoluţii ascendente înregistrează sectorul serviciilor, de la 8,8% la 14,3%, precum şi cel al
construcţiilor (de la 6,5% la 10,2%), ceea ce reprezintă o potențială creştere generală a nivelului
de trai în judeţ.
În regres este sectorul industrial, cu aproape 10 procente, precum și agricultura ce realizează
doar 1,4% din cifra de afaceri a judeţului în anul 2008.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de salariaţi din judeţ, în perioada 2000-2008 acesta a
rămas relativ constant, oscilând în jurul cifrei de 170.000.
Modificări importante au avut loc în profilul angajatului, reliefând declinul activităţilor industriale,
în special al fostelor mari unităţi de producţie din industria de construcţii de maşini, de apărare,
chimică, în paralel cu dezvoltarea altor domenii de activitate.
Repartizarea salariaţilor pe domenii de
activitate, 2008

Evoluţia structurii salariaţilor în judeţ - 2000-2008

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică
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Astfel, o parte din persoanele disponibilizate din industrie (14,8% din total) şi agricultură (2,4%),
în perioada 2000-2008, sunt absorbite de către sectoarele aflate în expansiune – servicii
(6,3%), comerţ (7,2%) şi construcţii (3,8%).
O sinteză a activităţii economice din judeţ pe domenii de activitate, la nivelul anului 2008,
prezintă următoarele date:
CA

mii lei
TOTAL

%

32.705.407,5

100

443.026,6

1,4

10.600.504,4

32,4

3.338.939,8

10,2

Comerț

13.654.469,2

41,7

Servicii

4.668.467,5

14,3

Agricultură
Industrie
Construcții

Salariaţi
număr
169.429
2.974
55.143
17.114
32.634
61.564

%

Societăţi
comerciale
active
număr

100
1,8
32,5
10,1
19,3
36,3

%

20.750 100
371
1,8
2.499 12,0
1.896
9,1
7.613 36,7
8.371 40,3

Numărul
mediu de
salariaţi
8,2
8,0
22,1
9,0
4,3
7,4

Cifra de
afaceri
medie
(mii lei)
1.576,2
1.194,1
4.241,9
1.761,0
1.793,6
557,7

Cel mai performant domeniu economic al judeţului din punctul de vedere al productivităţii
muncii, calculată ca raport între cifra de afaceri realizată şi numărul de salariaţi care a participat
la realizarea ei, este comerţul, unde 19,3% din totalul salariaţilor din judeţ realizează 41,7% din
cifra totală de afaceri, urmat de construcţii şi industrie.
În servicii, chiar dacă activează un număr mare de persoane (36,3% din total judeţ),
performanţa economică este scăzută (14,3% din cifra de afaceri). Totuşi, dezvoltarea acestui
sector în valori absolute (40,3% din societăţile active şi 36,3% din forţa de muncă a judeţului)
este un indiciu al nevoilor de creștere a standardelor de viaţă şi a nivelului de trai în judeţ.
Cele mai profitabile societăţi se dovedesc a fi cele din industrie, realizând o cifră medie de
afaceri de 4.241 mii lei/an, la antipod situându-se societăţile care activează în zona serviciilor,
cu o cifră medie de afaceri de 558 mii lei/an.
La realizarea cifrei de afaceri a judeţului, societăţile comerciale din mediul urban participă în
proporţie de aproximativ 90%. Cea mai mare parte a activităţii economice se desfăşoară în
municipiul Braşov, de unde se obţine 75% din cifra de afaceri a judeţului.
Localităţile judeţului Braşov în funcţie de aportul la realizarea CA a judeţului, numărul
salariaţilor şi al societăţilor, anul 2008

judeţul Braşov - total
municipiul Brașov
oraşe
comune

Număr firme
%
100

Cifra de afaceri
%
100

68,6
73,4
19,9
14,2
11,5
12,4
Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Numar salariati
%
100
70,1
19,7
10,2

Studiul cifrei medii de afaceri şi a numărului mediu de salariaţi pe societate comercială la
nivelul localităţilor din judeţ, în anul 2008, relevă disparităţile economice profunde între mediul
rural şi urban, ca şi între diferitele microregiuni ale judeţului.
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Cifra de afaceri medie pe societate comercială la nivelul localităţilor din judeţul Braşov,
anul 2008

Realizare ADDJB

Numărul mediu de salariaţi pe societate comercială la nivelul localităţilor din judeţ
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Realizare ADDJB

Cei mai mari/importanți angajatori din judeţ sunt concentraţi în Zona Metropolitană Braşov
absorbind forţa de muncă din localităţile învecinate.
Există zone rurale mai dezvoltate, în special cele în care s-a dezvoltat, în ultimii ani, turismul
rural (de exemplu, zona Bran-Moeciu) sau fermele agricole, dar există şi localităţi cu un grad
ridicat de sărăcie (spre exemplu, Budila, Augustin, Ormeniş).
Este evidentă lipsa de interes a investitorilor pentru dezvoltarea de unităţi productive în mediul
rural datorată în primul rând slabei dezvoltări a infrastructurii de bază.

3.1.3. Industria
Economia judeţului Brașov este predominant orientată spre sectoarele comerţului şi industriei,
în special al industriei prelucrătoare.
La sfârşitul anului 2008 existau 2.499 agenţi economici activi în domeniul industriei, care
realizau o cifră de afaceri de 10,6 miliarde lei, cu 22,9% mai mare comparativ cu anul 2007.
Numărul total de salariaţi din industrie în anul 2008 a fost de 55.143 de persoane.
Indicatorii de performanţă au o evoluţie ascendentă în perioada 2000-2007. Productivitatea
muncii, care reflectă în cel mai complex mod dinamica şi bogăţia unei regiuni, se află în
perioada 2000-2007 pe un puternic trend ascendent devansând, începând cu anul 2005, media
naţională.
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Evoluţia productivităţii muncii
în judeţul Braşov şi Romania,
(anul 2000 = 100%)

Indicele producţiei industriale, şi productivităţii muncii
în judeţul Braşov (anul 2000 = 100%)

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Începând cu anul 2003, indicele productivităţii muncii1 la nivelul judeţului se află, la fel ca şi
indicele producţiei industriale2, în ascensiune continuă. Aceşti indici au continuat trendul
crescător în paralel cu scăderea constantă a numărului mediu de salariaţi din acest domeniu,
ceea ce reflectă o incorporare continuă a tehnologiilor de vârf în fluxul producției industriale.
Evoluţia
ponderii
principalelor
ramuri ale industriei (%)
Total industrie
Energie electrică, termică, gaze şi
apă
Industria extractivă
Industria prelucrătoare

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100
3,1

100
3,3

100
18,4

100
19,4

100
19,8

100
14,9

100
12,8

100
15,8

100
15,1

1,1
95,8

0,5
96,2

0,4
81,2

0,6
80

0,6
79,6

0,3
84,8

0,6
86,6

0,6
83,6

0,6
84,3

1

Indicii productivităţii muncii pe un salariat în industrie se calculează pe baza indicilor producţiei industriale (Laspeyres) şi a indicilor numărului mediu
de salariaţi pentru agenţii economici cu activitate industrială

2

Indicele producţiei industriale (IPI) se determină cu ajutorul metodei selective cuprinzând un eşantion reprezentativ de produse şi servicii şi măsoară
evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum.
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Analiza industriei judeţului Brașov din perspectiva structurii producţiei industriale, a principalelor
ramuri industriale, precum şi a principalelor produse industriale realizate, permite evidenţierea
următoarelor caracteristici la nivelul anului 2008:




în judeţ sunt prezente majoritatea ramurilor industriale. Unităţile industriale sunt amplasate,
în general, în localitățile urbane.
industria prelucrătoare deţine 84,3% din structura producţiei industriale a judeţului,
înregistrând o scădere cu 11,5 procente faţă de anul 2000.
energia electrică, termică, gazele şi apa deţin 15,1% din structură, de 5 ori mai mult decât
în anul 2000.

Industria prelucrătoare (%),
din care:
Total industria prelucrătoare
Industria alimentară şi a băuturilor
Industria textilelor, a confecţiilor şi a
încălţămintei
Industria de prelucrare a lemnului şi a
mobilei; editare şi tipărire
Industria chimică, prelucrarea ţiţeiului
şi a cauciucului; minerale nemetalice
Industria metalurgică şi a
construcţiilor metalice
Industria de masini, echipamente.
Industria mijloacelor de transport
Alte domenii ale industriei
prelucratoare

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100
19,0

100
20,4

100
18,0

100
18,4

100
16,7

100
17,8

100
15,0

100
16,4

100
17,1

6,4

7,9

7,5

9,6

9,9

9,2

7,5

6,1

5,4

10,4

10,3

11,7

11,2

12,2

11,1

10,2

9,5

8,8

21,1

16,4

20,4

16,5

15,1

21,4

16,0

18,2

17,8

7,7

9,1

6,0

7,9

7,8

7,8

7,7

11,3

13,4

32,6

33,5

34,6

33

33

29,1

36,8

31,9

34,2

2,8

2,5

1,7

3,4

5,3

3,6

6,8

6,5

0,3

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
Structura industriei prelucrătoare în judeţul Braşov,
anul 2008

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Profilul industrial al judeţului Braşov este determinat de industria de maşini şi echipamente şi a
mijloacelor de transport, de industria chimică, precum şi de industria alimentară şi textilă.
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În perioada 2000-2008, industria metalurgică şi a construcţiilor metalice înregistrează creşteri
importante în ponderea industriei prelucrătoare.
Din datele publicate de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov reiese că, în anul 2008, un
număr de 6 întreprinderi foarte mari realizează 23% din cifra de afaceri din industrie. 37 de
procente sunt realizate de întreprinderile mari, 26 % de cele mijlocii, 10 % de cele mici, 4 % de
microîntreprinderi.
Structura cifrei de afaceri functie de marimea
intreprinderilor

Intreprinderi
mici
10%
Intreprinderi
mijlocii
26%

Micro
intreprinderi
4%

Intreprinderi
foarte mari
23%

Intreprinderi
mari
37%

Fiind unul dintre cele mai puternic industrializate judeţe, Braşovul a resimţit declinul suferit de
principalele sale ramuri industriale precum construcţiile de maşini, industria de apărare sau
industria chimică. Ca urmare a restructurării economiei naţionale, o parte importantă din
capacităţile de producţie ale judeţului Braşov şi-au diminuat activitatea sau au fost închise.
Astfel, au fost generate, pe de o parte forţă de muncă disponibilă pentru angajare, iar pe de altă
parte spaţii utilizabile în scopuri industriale sau logistice.
Pentru a încuraja absorbţia forţei de muncă disponibile şi pentru dezvoltarea industriei,
Guvernul României a decis (prin O.G. nr. 65/2001) înfiinţarea în judeţul Braşov, a unor parcuri
industriale ce beneficiază de o serie de facilităţi: scutiri la plata taxelor pentru terenuri şi clădiri,
reducerea impozitelor locale (acordate de administraţia locală).
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Parcuri industriale existente în judeţul Braşov

Realizare ADDJB

Parcuri industriale existente în judeţul Braşov în anul 2010

Parcul Industrial Carfil
Parcul Industrial Metrom
Pro Roman Industrial Park
Parcul Industrial Făgăraş
Parcul Industrial Zărneşti
Parcul Industrial Victoria
Parcul Industrial Prejmer
Brașov Industrial Park

Locaţie

Tip

Operational

Suprafaţă

Braşov
Braşov
Braşov
Făgăraş
Zărneşti
Victoria
Prejmer
Ghimbav

brownfield
brownfield
brownfield
brownfield
brownfield
brownfield
greenfield
greenfield

Operational
Operational
Operational
Operational
Operational
Operational
Operational
Operational

ha
1,9
6,4
104,5
10
46,2
5,5
82,4
29

Grad de
ocupare
%
99%
45%
50%
29%
50%
55%
50%

În municipiul Braşov funcţionează Incubatorul de Afaceri, destinat sprijinirii societăţilor
comerciale recent înfiinţate.
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3.1.4. Investiţii străine
Regiunea Centru, implicit și judeţul Brașov, au fost avantajate de poziţia lor mai apropiată de
pieţele vestice şi de dependenţa mai redusă de sectorul primar. S-a beneficiat de investiţii
străine directe în mai mare măsură decât în alte regiuni.4)
În anul 2009, 42,5% din valoarea capitalului social înregistrat în judeţul Braşov reprezintă
investiţia străină directă în cele 4.300 societăţi cu participare străină de capital.
Volumul investițiilor străine directe s-a ridicat la valoarea de 674 milioane euro, înregistrând o
creștere de 69% comparativ cu anul 2008, în timp ce numărul de firme cu participare străină a
scăzut cu 9,4%, fapt ce indică prezența unor investitori cu putere financiară mare.
Evoluţia capitalului social străin și a numărului de societăţi cu participare străină la capitalul
socialîn județul Brasov, 2004-2008

Sursa datelor: Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov

În ansamblul Regiunii Centru, judeţul Braşov participă cu 26,7% la numărul total de societăţi cu
participare străină înfiinţate în anul 2009. Valoarea capitalului social subscris de cele 211
societăţi nou înfiinţate reprezintă 56,8% din totalul capitalului social subscris la nivelul regiunii,
clasând judeţul pe locul 1.
Înmatriculări societăţi comerciale cu participare străină, 2007-2009
% Braşov la nivelul
Regiunii Centru
Capital
Capital
Capital
Număr
social
Număr
social
Număr
social
societati
mii lei
societăţi
mii lei
societăţi
mii lei
2007
624
59907,4
1865
238142,1
33,5
25,2
2008
425
3450
1482
17060,6
28,7
20,2
2009
211
9383,7
790
16514,2
26,7
56,8
Braşov

Regiunea Centru
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Principalii investitori străini, în funcţie de valoarea capitalului social subscris, provin în
majoritate din Germania (59%). Capitalul investit de 10 ţări reprezintă 93% din valoarea
capitalului total străin investit.
Topul primelor 10 ţări în funcţie de aportu în echivalent euro la capital, 2009

Sursa datelor: Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov

Comparativ cu anul 2008, notabile sunt apariţiile investitorilor din Olanda, Luxemburg şi Elveţia.
De asemenea, şi-au micşorat investiţiile în judeţul Braşov firme provenind din Statele Unite ale
Americii şi Italia.

3.1.5. Comerţul exterior
În perioada 2000-2008, judeţul Braşov a avut o creştere constantă în domeniul comerţului
exterior.
În 2008, exporturile judeţului Brașov au reprezentat 1,2 mld euro, înregistrând o încetinire a
trendului crescător din perioada 2000-2007. Importurile s-au situat la valoarea de 1,7 mld. Euro,
situându-se, cu aproximaţie, la nivelul anului precedent. Rezultă un deficit comercial anual de
0,5 mld. Euro.
Dintre judeţele Regiunii Centru, judeţul Braşov are cel mai mare volum al exportului, în ceea ce
priveşte importul fiind, însă, devansat de județul Sibiu.
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Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Exporturile judeţului Brașov se axează, în principal, pe produse ale industriei de maşini,
echipamente si aparate electrice, de mijloace de transport, de metale comune.
Evoluţia celor mai importante produse exportate (mii euro),
Judeţul Brasov, 2000-2008

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Au fost importate în cantităţi mari: maşini, aparate şi echipamente electrice, mijloace de
transport, produse din lemn, produse chimice, produse textile.
Evoluţia celor mai importante produse importate (mii euro),
Judeţul Braşov, 2000-2008

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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La nivelul Regiunii Centru, Brașovul este cel mai dezvoltat judeţ, menţinându-se pe primul loc în
ceea ce privește majoritatea indicatorilor macroeconomici, fiind urmat de judeţele Mureş şi
Sibiu.
Județul prezintă un grad mare de atractivitate pentru investitori. Este un puternic centru
comercial, 41% din cifra de afaceri totală a judeţului fiind realizată în acest sector al economiei.
Deşi este în uşor regres faţă de anul 2000, industria este puternic reprezentată la nivelul
judeţului (32% din cifra de afaceri totală), fiind principalul sector care a atras capitalul străin şi,
totodată, cel mai semnificativ furnizor de produse exportate.
o
o





profilul industrial al județului este determinat de industria de mașini, echipamente
şi mijloace de transport, de industria chimică şi alimentară.
pentru sprijinirea dezvoltării industriale, a fost înfiinţat un număr semnificativ (8)
de parcuri industriale.

serviciile şi construcţiile sunt domenii în expansiune în economia judeţului.
populaţia activă este angajată, prioritar, în sectorul serviciilor (36,3%) şi în cel al
industriei (32,5%).
activităţile economice sunt concentrate, în proporție de aproape 90%, în zonele urbane.
zona de sud - est a judeţului (vechea Ţară a Bârsei) prezintă cea mai accentuată
dezvoltare economică, aici aflându-se cele mai multe concentrări urbane, unităţi
industriale şi zone agroturistice.

3.1.6. Serviciile bancare
Serviciile bancare reprezintă un segment important al programului de reformă, băncile fiind
direct implicate în sprijinirea procesului de restructurare rapidă şi eficientă a economiei
naţionale. Sistemul bancar este organizat pe două niveluri. Primul îl constituie Banca Naţională,
situată în centrul sistemului bancar, al doilea fiind reprezentat de băncile comerciale împreună
cu alte instituţii financiare de credit şi de asigurări. În Braşov funcţionează Sucursala Băncii
Naţionale a României, peste 90 de sucursale şi agenţii ale băncilor comerciale, precum şi
Trezoreria Braşov.
Principalele bănci românești și străine au sucursale/filiale în județul Brașov, cu o pondere
mai importantă în mediul urban. Accesul la serviciile bancare este asigurat unitar.
În harta următoare prezentăm distribuția ATM-urilor în județ (primele cinci bănci comerciale în
funcție de numărul de ATM-uri din comună/oraș sau municipiu).
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Acoperirea cu ATM-uri bancare este importantă, având în vedere faptul că majoritatea pensiilor,
ajutoarelor sociale, alocațiilor și a salariilor sunt acordate prin intermediul cardurilor bancare,
putând reprezenta în mediul rural o facilitate suplimentară pentru turiști.

3.1.7. Economia judeţului Braşov în contextul crizei economice actuale
Mediul economic şi financiar mondial a suferit modificări majore, începând cu sfârşitul anului
2008. Criza economico-financiară care se manifestă la nivel mondial generează incertitudini
mari privind evoluţiile economiilor naţionale. În acest context, România se confruntă cu o serie
de probleme majore: contracţia pieţelor externe, reducerea finanţării externe şi riscul de credit, o
înrăutăţire a percepţiei la risc pentru ţările est-europene, deteriorarea activului net al populaţiei
şi al companiilor.1),2)
Impactul crizei economice mondiale asupra României, iniţial subevaluat de către autorităţile
române, este puternic. Trendurile descendente ale indicatorilor macroeconomici, manifestate la
nivel naţional, s-au reflectat şi în economia judeţului Braşov.
Capacitatea financiară a autorităţilor locale este în scădere. În aceste condiţii, principala
sursă de finanţare pentru proiectele Consiliului Judeţean Braşov poate fi, pe termen
scurt şi mediu, absorbţia fondurilor structurale ale Uniunii Europene.
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Aspecte statistice ale evoluţiei economice la nivelul judeţului Braşov – luna iunie
2010 – Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov














în luna iunie 2010, inflaţia a crescut cu 7,14 procente faţă de luna iunie 2009
efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii iunie 2010 a fost în judeţul Braşov de 155.742
persoane, cu 8,41% mai mic faţă de 30.06.2009
în luna iunie 2010, nivelul câştigului salarial mediu nominal net a fost de 1.439 lei.
Faţă de luna iunie 2009, câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 14,66%,
iar preţurile de consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 4,38%, deci salariul real a
crescut cu 9,85%.
Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.493
lei). Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile serviciilor (1.411
lei) şi, respectiv, agricultură, silvicultură şi piscicultură (1.048 lei).
în luna aprilie 2010, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică,
s-au realizat exporturi în valoare de 135.178 mii euro, reprezentând 168,3% din
volumul exporturilor realizate în luna aprilie 2009.
în luna aprilie 2010, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică,
s-au realizat importuri de mărfuri în valoare de 123.908 mii euro, reprezentând 127,3%
faţă de aprilie 2009.
în luna aprilie 2010 balanţa comerţului exterior a fost excedentară, în valoarea de
11.270 mii euro, cu 14.855 mii euro mai mult decât în luna precedentă (balanţă
deficitară) şi cu 28.284 mii euro mai mult decât în luna aprilie 2009 (balanţă deficitară).
în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul
precedent, indicele brut al producţiei industriale a fost mai mare cu 22,8%.
în luna iunie 2010 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, indicele
valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a
fost mai mare cu 28,3%.
în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 comparativ cu perioada corespunzătore din anul
precedent, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa
externă) a crescut cu 31,3%.
volumul cifrei de afaceri în servicii a crescut în luna iunie 2010 cu 13,4% faţă de luna
precedentă şi cu 17,8% faţă de aceeaşi lună a anului 2009.
în perioada ianuarie-iunie 2010, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cifra de
afaceri în comerţ a scăzut cu 1,7%.
în semestrul I 2010 s-au eliberat cu 123 autorizaţii de construcţie mai puţine decât în
semestrul I 2009.

Datele prezentate mai sus sunt în concordanţă cu proiecţiile Comisiei Naţionale de
Prognoză privind o ieşire treptată din criză începând cu anul 2010.

98

Analiza situaţiei actuale. Capitolul 3 – ECONOMIC

3.2. Agricultură
3.2.1. Exploatarea terenurilor agricole
Situat în centrul geografic al țării, județul Brașo este unul dintre județele cu suprafață agricolă
redusă, caracterizat printr-o clima rece și umedă, cu soluri slabe calitativ ce nu permit
obținerea întregului sortiment de produse agricole necesare consumului populației.
Relieful județului are caracter montan pe aproape jumătate (45%) din suprafața totală a
acestuia, deluros (podiș) pe 24% şi depresionar, cu aspect de câmpie premontană pe 31% din
suprafaţă (depresiunea Brașov şi depresiunea Făgărașului).
Din punct de vedere al resurselor agricole, județul Brașov se prezintă are o suprafață agricolă 297.367 ha care reprezintă 2% din suprafața agricolă a ţării și o suprafață arabilă de 118.151 ha
reprezentând 1,3 din suprafața arabilă a ţării.
Totuşi datorită condiţiilor pedoclimatice Braşovul întruneşte zone de bună favorabilitate pentru
unele culturi de importanţă alimentară dintre care mentionăm cartoful, sfecla de zahăr, culturi
furajere, producţia de masă verde, dar mai ales pentru creşterea animalelor și aici ne referim la
rumegătoare, respectiv taurine și ovine. O demonstrează, de altfel și efectivele din aceste specii
existente la finele anului 2009, care se cifrează la 49.454 capete bovine și 295.678 capete
ovine.
Din suprafața totală a județului 53% este suprafață agricolă. Această valoare este sub media
naţională unde suprafaţa agricolă este de 62%.
Suprafaţa agricolă a judeţului Braşov, pe categorii de folosinţă - 2010
Valori absolute
295.405 ha
Suprafața agricolă,
Din care:
118.436 ha
Pășuni
Arabil
116.520 ha
59.025 ha
Fânețe
1.424 ha
Livezi și vii
Sursa datelor: Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală Braşov

Pondere
100%
40%
39,5%
20%
0,5%

Din totalul suprafeței agricole peste 60% este ocupată cu fânețe și pășuni, această pondere
depăşeşte cu mult media acestor tipuri la nivel naţional.
Cu o medie de 0,5 ha teren agricol şi 0,2 ha teren arabil ce revin unui locuitor, judeţul Braşov se
află printre judeţele cu condiții reduse pentru practicarea agriculturii. Aceste valori se
încadrează sub cele înregistrate ca medie naţională (0,7 ha teren agricol şi 0,5 teren arabil pe
cap de locuitor). Datorită condiţiilor pedoclimatice județul Braşovul întruneşte condiții favorabile
pentru unele culturi de importanţă alimentară - cartoful, sfecla de zahar, culturile furajere,
producţia de masă verde.
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Terenurile arabile, pășunile și fânețele sunt prezente în toate cele trei zone, Brașov, Făgăraș și
Rupea. Ca suprafață totală zona Brașov reprezintă aproape jumătate din întreg teritoriul (46%)
Fiecare zonă are specificul ei dat de ponderea diferită a categoriilor de teren.
Repartizarea suprafeței agricole pe cele trei zone – 2009
Zona Braşov
Zona Făgăraş
Zona Rupea
ha
pondere
ha
pondere
ha.
pondere
42.899
38,4%
42.647
38,1%
Pășuni
23.652
21,4%
23.754
21,2%
Fânețe
440
0,4%
898
0,8%
Livezi și vii
Arabil
44.587
40%
44.575
39,8%
111.578
100% 111.874
100%
Total suprafață
Sursa datelor: Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală Braşov

32.890
11.619
86
27.358
71.953

45,7%
16,2%
0,1%
38%
100%

Deși apropiate ca pondere a tipurilor de teren ce formează suprafața agricolă, zona Rupea este
caracterizată de întinderea mai mare a pășunilor. Acest lucru favorizează dezvoltarea
activităților zootehnice.

Raportat la anul 1990, suprafața totală cultivată a județului s-a diminuat cu 30% în anul 2008.
Totodată, suprafața terenului arabil aflat în repaus a crescut de 28 de ori.
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Conform datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov,
repartizarea solurilor pe categorii de folosinţa şi clase de pretabilitate este urmatoarea:
Categoria de folosinţă
Suprafaţa agricolă
Pondere (%) clase
fertilitate
Din care:
Arabil
Păşuni și fâneţe
Livezi și vii

de

I
1.384
0,5%

Clasa de fertilitate
II
III
IV
13.684
100.333
160.506
4,6%
34,0%
54,3%

586
798

10.980
2.704

39.841
60.080
412

60.500
99.261
745

V
19.480
6,6%

4.613
14.618
249

Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov

Suprafeţele agricole cu soluri fertile (clasa I si II) au o pondere extrem de mică, ele deţinând
doar 5,1% din suprafaţa agricolă a judeţului. Peste 50% dintre terenuri se încadrează în clasă
slabă de fertilitate (IV).
În ceea ce priveşte regimul de proprietate a terenurilor agricole, conform datelor furnizate de
Instituţia Prefectului – Judeţul Braşov, corelate cu cele ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, situaţia punerii în posesie la nivelul judeţului Braşov, pe cele trei zone şi medii de
rezidenţă, se prezintă astfel (valorii medii):

Zona:
Braşov
Braşov Total
Făgăraş
Făgăraş Total
Rupea
Rupea Total
Medie judeţ

Mediu de
rezidenţă:
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban

Media
%TP
64,7
87,5
70,8
61,4
44,1
59,7
69,5
96,1
71,7
67,2

Media %
Sup.
60,4
73,0
63,8
38,8
27,9
37,7
64,4
108,0
68,1
55,7

*TP – titluri proprietate/ Sup.- suprafaţă retrocedată
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3.2.2. Producţia agricolă
Conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, în intervalul 2004-2008, suprafaţa totală
cultivată a judeţului Braşov a scăzut cu 5%.
În județul Braşov, situaţia pe cele trei mari zone: Braşov, Făgăraş și Rupea, în ceea ce priveşte
suprafața terenurilor agricole abandonate este îngrijorătoare dacă luăm în calcul faptul că
incidenţa cea mai mare o are zona Făgăraşului în care se regăsesc cele mai multe localităţi
rurale din judeţ. Din datele furnizate de Institutul Judeţean de Pajişti, rezultă că o suprafață de
6.620 de ha sunt terenuri abandonate din care – 5.480 de ha au fost abandonate în ultimii 10
ani.
Zona Braşov, cunoscută în trecut pentru fermele de la Prejmer, Hărman, are o suprafață de
2.240 ha de pajişti și livezi abandonate.
Valorificarea producţiei de iarbă a pârloagelor din arabil şi a livezilor de pomi fructiferi, împreună
cu reducerea la aproape jumătate a efectivelor de bovine şi ovine, s-a ajuns în situaţia
abandonării a peste 10 mii hectare pajişti naturale din care 8 mii ha de peste 10 ani, care sunt
în prezent puternic invadate de vegetaţie arborescentă, buruieni, ferigă, etc.
Apariţia acestor mutaţii radicale în structura categoriilor de folosinţă, necesită o reevaluare a
limitelor şi suprafeţelor pe care le ocupă acestea, respectiv o nouă evidenţă cadastrală
reactualizată.
Rolul exploataţiilor agricole
La nivelul anului 2008 exploataţiile erau în mare parte de tip individual, acestea gestionând şi
cea mai întinsă suprafaţă de teren agricol.
În cele 62.795 gospodării private, forța de muncă este asigurată, în cea mai mare parte din
membrii familiilor. Numărul celor care exploatează efectiv suprafețele este de circa 26.000, din
care în jur de 12.500 sunt înregistrați la APIA cu expoatații care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate şi sunt mai mari de 1 ha.
Exploatațiile agricole organizate lucrează circa 16 % din suprafaţa arabilă a județului.
Aceste exploatații comerciale sunt, în general, bine înzestrate cu maşini şi utilaje moderne şi
aplică o tehnologie potrivită pentru fiecare cultură, totodată aceste forme asociative pot
reprezenta viitorul revigorării sectorului agricol.
Slaba reprezentare a sectorului exploatării comerciale este cauzată, în special, de
suprafragmentarea terenurilor. Această situație a produs dificultăți în încheierea tranzacțiilor
necesare pentru exploatarea pe o suprafață optimă practicării unei agriculturi profitabile.
Un alt obstacol în transferul drepturilor de administrare a terenurilor de la persoanele fizice către
cele juridice îl reprezintă nedefinitivarea procesului de împroprietărire. Multe dintre comunele
judeţului Braşov nu au contractat servicii de topometrie pentru parcelarea terenurilor, etapă
necesară pentru eliberarea titlurilor de proprietate.
Proprietatea publică în proporție de aproape 75% în 1990, a ajuns în 2008, după finalizarea
procesului de retrocedare, la o pondere de 2,1% din suprafața totală, ca urmare a aplicării Legii
nr. 18/1991 şi a Legii nr. 247/2005.

Evoluția ponderilor suprafețelor formelor de proprietate, 1990-2008
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Sursa datelor: Institutul Național de Statistică

Datele statistice din perioada 1990-2008 demonstrează trecerea spre o agricultură mecanizată.
caracterizată în primul rând de mărirea numărului mijloacelor mecanice din dotarea parcului de
tractoare, precum şi a efectivului de maşini agricole principale.
Dacă în anul 1990 suprafaţa arabilă ce revenea unui tractor era de 41 ha, în anul 2008, prin
extinderea parcului, s-a ajuns la 27,6 ha/tractor.
Categorii de tractoare şi maşini agricole, evoluţie 1990-2008
Utilaje agricole
Tractoare agricole
fizice
Cultivatoare mecanice
Semănători mecanice
Combine
autopropulsate pentru
recoltat cereale
Combine şi maşini
pentru recoltat cartofi

1990

1995

2000

2005

2008

2876

4152

4127

4510

4472

477
501

668
849

746
776

809
978

814
991

384

624

436

439

431

218

501

745

938

940

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Atât suprafața agricolă, cât și cea arabilă sunt extrem de fărâmiţate urmare a constituirii și
reconstituirii dreptului de proprietate ceea ce are implicaţii nefavorabile asupra utilizării eficiente
a resurselor funciare. Suprafeţele cele mai mari sunt cultivate de către exploataţiile comerciale
(S.C, S.A.) ce lucrează aproximativ 16 % din suprafața arabilă a judeţului.
Aceste exploataţii comerciale sunt în general bine înzestrate cu maşini și utilaje moderne și
aplică o tehnologie mai potrivită pentru culturi. Dificultăţile pe care le întâmpină exploataţiile
comerciale sunt legate de desfacerea producţiei – concurenţa produselor importate.
Agricultura economică sau de piaţă, în care peste 80% din producţia obţinută este destinată
valorificării pe piaţa organizată sau pe cea liberă, se practică în 165 de unităţi pe care le
considerăm mari, în condiţiile judeţului nostru și care exploatează 32.604 ha cu o medie de 198
ha pe unitate, în 144 exploataţii medii (suprafaţa peste 100 ha) care lucrează pe 27.348 ha cu
o medie de 190 ha pe exploatatie, 172 exploataţii (suprafața între 50-100 ha) cu o medie de 71
ha și 1.361 exploataţii mici (suprafața între 10-50 ha) care lucrează pe 26.245 ha, cu o medie
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de 19 ha pe exploataţie, conform datelor statistice furnizate de Camera Agricolă Judeţeană
Braşov.
La nivelul judeţului Braşov o situaţie îngrijorătoare se manifestă în cazul gospodăriilor foarte
mici, aşa cum apar în evidenţele Camerei Agricole Judeţene Braşov, cu putere economică
redusă, care într-un număr de 12.315 exploataţii reprezintă 86% din gospodariile din mediul
rural al judeţului, lucrează 46.566 ha cu o medie de 4 ha pe exploataţie. Sunt aşa numitele
exploataţii de semi-subzistenţă, dar mai ales de subzistenţă în care producţia agricolă este
destinată consumului propriu, foarte puţine fiind acele gospodării care reusesc să
disponibilizeze mici cantităţi de produse pentru piaţă. În fermele de semisubzistenţă fermierii
desfaşoară diverse activităţi agricole de cultivare a plantelor şi creşterea animalelor, bazate pe
tradiţii specifice zonei.
Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte diversificată, determinată
de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare
ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate
vânzării. Orientarea acestor ferme către piaţă necesită schimbarea sistemului de producţie şi
implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite.
Culturile cu tradiție ce au condiții pedoclimatice favorabile dezvoltării în judeţul Braşov sunt:
- cartoful (12% din suprafaţa arabilă);
- sfecla de zahăr (1,6% din suprafaţa arabilă);
- cerealele păioase (cca. 32 % din suprafaţa arabilă a judeţului)
- plantele furajere (cca. 31 % din suprafaţa arabilă);
- porumbul boabe (cca. 8% din suprafaţa arabilă).
Celelalte culturi ocupă cca. 15% din suprafaţa arabilă existentă.
În judeţul Braşov în perioada 2008-2009 grâul şi secara se cultivă pe circa 17-18% din
suprafaţa arabilă a judeţului, constituind împreună cu celelalte cereale păioase bune
premergătoare pentru culturile de bază ale judeţului. Necesarul de grâu panificabil pentru judeţ
se asigură în proporţie de aproximativ 55% deoarece doar 60% din totalul producţiei obţinute
are indici de panificaţie corespunzatori. În jur de 30 – 40 % din producţia obţinută rămâne la
gospodăriile populaţiei unde intră în consumul uman sau animal.
Suprafeţele cultivate cu principalele culturi au avut un trend descendent, cele mai mari scăderi
ca pondere fiind înregistrate la suprafeţele cultivate cu grâu şi secară, cereale pentru boabe şi
sfeclă de zahăr.

Cartoful

- pentru agricultura judeţului Braşov, cultura cartofului, în general şi producerea
cartofului pentru sămânţă, în special, este prioritară.
Datorită condiţiilor climatice favorabile din anii normali şi a solurilor parţial favorabile în anumite
zone ale judeţului, cerinţele cartofului faţă de factorii de mediu sunt satisfăcute pe deplin.
În conformitate cu cerecetările menţionate în “Strategia culturii cartofului şi sfeclei de zahăr în
judeţul Braşov”, elaborate de ICDCSZ Braşov, pentru asigurarea condiţiilor optime de vegetaţie
la cartof, indiferent de zona de cultură şi destinaţia producţiei (sămânţă, consum sau
industrializare) se impune respectarea următoarelor principii:


zonarea unor soiuri rezistente la stresul termo-hidric, adaptate codiţiilor specifice judeţului
Braşov;
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aplicarea unor tehnologii de cultură care să economisească apa din sol;
protecţia agroecosistemelor şi evitarea poluării de orice natură a mediului.
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi, pe forme de proprietate (ha)
Principalele
Forme de
1990
2000
2002
2004
2006
2008
2009
culturi proprietate
Total 12527 15787 14500 16329 14791 15248 13919
Sector
6690 14484 13942 15799 14682 15183 13883
privat
Cartofi
Din care:
Exploataţii
6690 11706 11908 13490 13242 14146 12396
agricole
individuale
Total
1847
1472
1415
1155
1614
918
1001
Sector
716
1094
1195
901
1612
914
1001
privat
Legume
Din care:
Exploataţii
716
1004
1172
888
1599
910
987
agricole
individuale
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Suprafețele cultivate cu cartofi – cultură specifică în zonă – au rămas constante.
Potenţialul şi resursele ce pot fi puse în valoare dau posibilitatea atingerii unei producţii
totale de cca. 420.000 t, respectiv o producţie medie de 30 t/ha.
Excedentul poate fi valorificat :
 pentru industrializare (chips-uri, fulgi de cartofi, obţinere de amidon, spirt etc.)
 pentru acoperirea deficitului de consum din alte judeţe, în special din sudul ţării

Sfecla de zahar
Este cultura care a suferit un regres semnificativ în ultimii 10 ani în ceea ce priveşte suprafaţa
cultivată ca urmare a unor contracte mai puțin atractive încheiate între cultivatorii de sfeclă de
zahar și cel mai cunoscut producător local - fabrica de zahar Bod.
Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală Braşov consideră ca fiind absolut necesară
extinderea suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr şi fundamentează acesta prin cererea
consumului.
Având în vedere că până în anul 2020, minim 20% din consumul energetic trebuie asigurat din
surse regenerabile de energie, se impune extinderea suprafeţelor de sfeclă de zahăr destinate
producerii de biomasă pentru producerea de bioetanol şi biogaz precum şi stimularea construirii
şi punerii în funcţiune şi la noi în ţară a unor instalaţii de producerea bioetanolului şi biogazului
din sfeclă.
Utilizarea sfeclei de zahăr pentru producerea de bioetanol şi biogaz este recomandată din
următoarele considerente :
- producţie mare de biomasă / ha. (80-100 t/ha)
- cultură complet mecanizabilă
- randament mare de utilizare
- posibilitatea păstrării pe perioade lungi sub formă de sirop
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Din 1 tonă sfeclă utilizată se pot obţine 105 l bioetanol sau 400 kg de borhot utilizat pentru
hrana animalelor sau pentru producerea de biogaz
Reziduurile rezultate din fermentarea borhotului, a frunzelor şi coletelor pentru obţinere de
biogaz pot fi utilizate ca fertilizanţi.

Plantele de nutreț
Ocupă aproape 32% din suprafața arabilă a județului. În ultimii 10 ani au crescut semnificativ
suprafeţele cultivate cu lucernă şi trifoi în dauna porumbului siloz şi a sfeclei furajere. Suprafeţe
foarte mari de teren înierbate, sunt neîntreţinute și sunt folosite necorespunzător, fiind invadate
de arborete, mușuroaie şi specii de plante dăunătoare. Explicaţia acestui fenomen este aceea
că suprafeţele respective asigură mai multă masă verde decât necesarul pentru efectivele de
animale aflate într-o scădere permanentă.

Porumbul
Ocupă circa 8% din suprafața arabilă. Este cultura care asigură o bună parte a furajului
concentrat în gospodării.
Această cultură ar putea creşte foarte mult în importanţă, fiind foarte rentabilă producerea de
biocombustibili din porumb. Ca şi rapiţa, porumbul poate contribui la reducerea suprafeţelor
arabile neutilizate din judeţ.
Sectorul legumicol: Sectorul legumicol deţine în judeţul Braşov doar aproximativ 1% din
suprafaţa arabilă în cultură. Având în vedere faptul că legumicultura reprezintă un domeniu de
activitate de producţie şi economică, caracterizat printr-un înalt grad de intensivitate şi, astfel,
constituie o sursă importantă de venituri pentru populaţie, revitalizarea acestui sector şi, în
speţă, a suprafeţelor de legume certificate pentru bioproducţii, poate fi un obiectiv principal
pentru următorii ani.

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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Se observă o scădere cu 37,64% în anul 2008 faţă de anul 2000 a suprafeţelor cultivate cu
legume.

Livezi
În judeţul Braşov, în anul 2009 faţă de anul 2008, numărul pomilor fructiferi a scăzut cu 4,04%,
iar faţă de anul 1990 cu 67,71%. Foarte important de menţionat este faptul că în judeţ a scăzut
considerabil suprafaţa de livezi cu rod, mare parte din ele fiind lăsate în paragină sau devenind
păşuni fără a fi schimbată însă categoria de folosinţă. Scăderi la numărul de pomi fructiferi în
anul 2009 faţă de anul 1990 s-au înregistrat la următoarele categorii de pomi: pruni (cu
34,63%), meri (cu 89,64%), cireşi şi vişini (cu 43,65%).
Creşteri la numărul de pomi fructiferi în anul 2009 faţă de anul 1990 s-au înregistrat la
următoarele categorii de pomi: peri (cu 315,18%), caişi şi zarzări (cu 2975,78%), nuci (cu
3,43%).
Totodată, producţia medie de fructe, în judeţul Braşov, a crescut în 2009 faţă de 1990 cu
57,14%.
Numărul pomilor fructiferi, pe forme de proprietate:
Categorii
de pomi

Forme de
proprietate
Total
Pruni
Sector privat
Expl.agr.indiv.
Total
Meri
Sector privat
Expl.agr.indiv.
Total
Peri
Sector privat
Expl.agr.indiv.
Total
Cireşi şi
Sector privat
vişini
Expl.agr.indiv.
Total
Cais şi
Sector privat
zarzăr
Expl.agr.indiv.
Total
Nuci
Sector privat
Expl.agr.indiv.

1990

2000

2002

2004

2006

2008

2009

389.336
381.941
381.941
1.060.776
294.984
294.984
14.189
10.222
10.222
36.329
17.831
17.831
355
175
175
25.261
24.797
24.797

211.678
202.213
200.963
723.331
567.555
509.329
65.293
57.652
55.828
63.059
51.182
51.182
12.497
12.497
12.497
18.645
16.845
16.845

201.838
187.878
183.298
678.955
591.080
549.830
63.293
58.683
58.683
62.558
56.288
50.488
13.357
13.357
13.357
20.678
18.828
18.328

256.010
256.010
250.700
559.192
547.356
538.010
59.420
59.420
59.420
44.708
44.708
44.000
10.000
10.000
10.000
17.418
17.418
17.300

213.852
213.752
200.902
723.437
717.237
671.088
67.603
67.603
67.603
24.255
24.255
23.765
12.147
12.147
12.147
17.239
17.239
17.156

282.041
281.871
280.911
106.816
106.376
105.885
60.029
60.027
60.002
20.531
20.531
20.450
10.877
10.877
10.874
25.922
25.922
25.896

254.495
253.697
246.976
109.873
108.443
105.877
58.910
58.910
58.732
20.472
20.472
20.459
10.919
10.919
10.919
26.126
26.126
25.976

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Producţia medie de fructe, pe forme de proprietate
Forme de proprietate
Total
Sector privat
Din care: Expl. agr. ind.

1990
7
12
12

2000

2002

6
7
7

2004
2006
U.M: Kg/pom
7
24
8
9
24
8
10
24
8

2008

2009
8
8
8

11
11
11

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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Evoluția producției medii la hectar la principalele culturi, judeţului Braşov,
2004-2008

Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov

În intervalul 2004-2008, cel mai mare randament se înregistrează la culturile de grâu şi secară.
Deşi suprafaţa pe care acestea o ocupă scade, producţia lor medie înregistrează în anul 2008 o
creştere cu 43% faţă de 2004.
Trendul descendent al producției medii la ha se înregistrază la majoritatea culturilor atât în ceea
ce priveşte producţia totală, cât şi pe cea medie. Acest indicator evidenţiază practicarea unei
agriculturi neperformante în judeţul Braşov.

3.2.3. Zootehnie
Sectorul zootehnic este favorizat în judeţul Braşov de suprafețele mari de teren acoperite cu
pășuni şi fâneţe. Zootehnia judeţului este structurată pe două tipuri de exploataţii: exploataţii
familiale şi exploataţii comerciale, cu un efectiv mai mare şi cu un grad diferit de modernizare.
O importanţă deosebită în rândul terenurilor agricole o au pajistile semi-naturale reprezintă cele
mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole, dar renunţarea în unele zone la
activităţile agricole tradiţionale (cosit, păşunat) conduce la degradarea habitatelor şi la modificări
de peisaj. Cu deosebire, în zona montană există o tendinţă de abandonare a activităţilor
agricole, mai ales în cazul pajistilor semi-naturale. În judeţul Braşov, ca de altfel în întreaga ţară,
se remarcă o scădere generală a interesului populaţiei şi a administraţiilor comunelor şi oraşelor
pentru fondul pastoral şi creşterea animalelor, fapt ce a dus la reducerea alarmantă a încărcării
cu animale a pajiştilor şi abandonarea acestora pe mari suprafeţe.
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Efectivele de animale şi încărcarea pajiştilor permanente din judeţul Braşov, septembrie 2003
Efective (mii capete)
Pajişti naturale (mii ha)
Total
UVM
Ovine +
Bovine
Cabaline
Păşuni
Fâneţe
Total
(mii)
Caprine
Braşov
28,4
113,5
5,9
45,7
44,4
21,1
65,5
Făgăraş
20,1
63,6
3,3
29,0
42,6
23,8
66,4
Rupea
13,5
76,3
2,6
25,9
32,9
11,7
44,6
Total judeţ
62,0
253,4
11,8
100,6
119,9
56,6
176,5
Sursa datelor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.
Repartizare
zonală

Încărcare
UVM/ha
0,70
0,44
0,58
0,57

Din păcate, suprafeţe foarte mari de teren înierbate sunt întreţinute şi folosite necorespunzător,
fiind invadate de arborete, muşuroaie şi specii de plante dăunătoare. Explicaţia acestui fenomen
este aceea că suprafeţe în cauză, chiar şi în situaţia când sunt întreţinute corespunzător,
asigură mai multă masă verde decât este necesar pentru efectivele aflate într-o scădere
permanentă.
Sub aspectul încărcării cu animale a pajiştilor, situaţia cea mai dramatică se află în zona
Depresiunii Făgăraşului unde există 0,44 UVM/ha, urmată de zona de dealuri Rupea cu 0,58
UVM/ha şi Depresiunea Braşovului cu 0,70 UVM/ha. Încărcarea medie pe judeţul Braşov ajunge
la abia 0,57 UVM/ha, respectiv cu cca. 15 % mai scăzută decât media pe ţară care este de cca.
0,70 UVM/ha.
Lipsa de interes pentru această categorie de folosinţă care reprezintă 59 % din terenul agricol al
judeţului Braşov, a lăsat cale liberă invaziei cu vegetaţie lemnoasă, buruieni, muşuroaie şi altele
pe lângă condiţiile staţionale nefavorabile existente ca exces de umiditate, eroziunea şi
aciditatea solului, pietre şi stâncării, etc., care au dus la scăderea generală a productivităţii şi a
reducerii suprafeţelor de pajişti.
Efectivele de animale s-au diminuat în perioada 1990-2008 în cazul tuturor speciilor, cu
excepţia caprinelor. Cea mai mare scădere se înregistrează în rândul bovinelor, cu 59%, şi al
porcinelor, cu 46%.
Dinamica efectivelor de animale, 1990-2008

Su
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică
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Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, numărul de animale ce revin la 100
de hectare la nivelul județului este, în cazul porcinelor și al ovinelor și caprinelor, superior
mediei pe țară.
Repartiția pe cap de locuitor
Categorie animale
Bovine
Porcine
Ovine şi caprine

judeţul Braşov România
(nr cap/100 ha) (nr cap/100 ha)
18,7
20,4
137,4
70,8
104,3
74,3

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Creşterea bovinelor, este concentrată în micile ferme de subzistenţă sau de semisubzistenţă.
Acestea produc lapte pentru asigurarea nevoilor familiei şi valorifică surplusul prin centrele de
colectare le procesatorilor de lapte.
-

Până la 10 capete:

- 12.000 exploataţii
- 23.800 capete

- 97 % din totalul crescătorilor
- 71 % din efectivul total

-

Peste 10 capete

- 377 ferme
- 9.800 capete

- 3 % din nr. crescătorilor
- 29 % din efectivul total

Tip de
exploataţie
Până la 10 capete
Peste 10 capete

Număr total de % din
capete
total
23.800
71%
9.800
29%

efectivul Număr de
exploataţii
12.000
377

Sursa datelor: Camera Agricolă Judeţul Braşov

Producţia animalieră tinde să crească, însă unitaţile de mici dimensiuni limitează acest
potenţial. În perioada 2000-2005, producţia totală de carne, în mii tone greutate în viu, a
crescut cu 4,2%, cu următoarele diferenţieri între specii: 23% – pasăre; 16% – carne de vită;
1,8% – carne de oaie. Totuşi, producţia de carne de porc a scăzut cu 9,8% în aceeaşi perioadă.
Producţia totală de ouă a crescut cu 37,5%, iar productia de ouă de găină, cu 41%. În fine,
producţia de miere a crescut cu 77% în aceeaşi perioadă.

Creșterea păsărilor
Este cea mai dezvoltată ramură, circa 2.000.000 capete regăsindu-se în 16 unități specializate
aflate pe platformele de la Codlea și Măgurele. Acestea dispun de cele mai moderne dotări
tehnice şi folosesc rase sau linii specializate, cu un foarte bun randament de creștere și
producție. Ponderea micilor producători este redusă, păsările fiind crescute pentru a asigura
necesarul de ouă şi carne din interiorul gospodăriei.
Conform Direcţiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală, creşterea industrială a porcilor este
concentrată în două exploataţii mari, modernizate prin accesarea de fonduri nerambursabile.
Peste 60% din efective se regăsesc în exploataţiile familiale care poduc pentru asigurarea
necesarului de carne, în condiţii de rentabilitate scăzută.
Având în vedere tendinţele şi orientările pe plan național în creşterea şi exploatarea animalelor,
conjunctura naturală şi economică este favorabilă creşterii efectivelor de taurine, porcine, ovine
şi păsări.
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Rasele de taurine care fac obiectul programului de ameliorare sunt: Bălţata Românească şi
Brină cu însuşire mixtă pentru lapte şi carne și Bălţata cu Negru Românească specializată
pentru producţia de lapte. Realizarea obiectivelor principale în ameliorarea raselor de taurine se
prevede să se desfășoare în cadrul unui sistem unitar coordonat, pe bază de programe de
ameliorare.

3.2.4 Procesarea produselor agricole
Conform datelor publicate de catre Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov, în
iunie 2010, în unităţile aparţinând sectorului privat din judeţul Braşov s-a obţinut o producţie de
lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 564.395 hl şi o producţie totală de ouă de 35.982 mii
bucăţi.
Producţia totală de lapte de vacă şi bivoliţă înregistrează scăderi faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut,
Efectivele de animale din unităţile sectorului de stat erau la sfârşitul lunii iunie 2010 de: 930
bovine (în creştere cu 8,0% faţă de 30 iunie 2009 ), 147 ovine şi caprine (în creştere cu 17,6%
faţă de 30 iunie 2009) şi 50 mii păsări (în scădere cu 58,7% faţă de 30 iunie 2009). În aceste
unităţi, s-a obţinut la 30.06.2010 o producţie de lapte de vacă şi bivoliţă (în echivalent) de 6.283
hl şi o producţie totală de ouă de 3.804 mii bucăţi.
Numeroase societăți realizează o serie de produse alimentare tradiţionale care fac cunoscut
județul - brânza de burduf în coajă de brad, caşul afumat, brânza telemea, pastrama de oaie –
specifice zonelor Bran-Moieciu şi Vama Buzăului; pieptul ardelenesc, pâinea cu cartofi bătută
în coajă - specifice zonei Rupea.
Datorită condiţiilor pedo-climatice şi de relief, pe lângă pescuitul amator şi sportiv practicat pe
râurile şi bălţile neamenajate, s-au dezvoltat societăţi piscicole cu producţii remarcabile de
peşte de calitate superioară. Specii precum păstrăv, crap, crap fitofag, ştiucă, somn şi caras
sunt valorificate atât ca proaspete, cât şi sub formă de preparate specifice.
Județul dispune de unităţi de procesare a produselor animale, de mare capacitate şi foarte
moderne şi bine dotate (abatoare, fabrici de prelucrarea cărnii şi a laptelui).
Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi ecologice Româneşti,
până în martie 2010, au fost atestate 96 de produse tradiţionale din judeţul Braşov – 46 de
produse lactate, 41 de produse din carne, 3 produse de panificaţie şi 6 produse din peşte.
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3.2.5. Asociații și grupuri de producători
La nivelul județului sunt înregistrate 5 grupuri de producători, constituite în principal cu scopul
de a valorifica în comun producţia obţinută. Trei dintre acestea au ca obiect de activitate cultura
cartofului, iar celelalte două grupuri valorificarea producţiei de lapte.
De asemenea, funcţionează o serie de asociaţii profesionale în domeniul creşterii bovinelor,
ovinelor şi caprinelor, cabalinelor, păsărilor de rasă, apiculturii, care au ca scop sprijinirea
membrilor lor în valorificarea poducţiei obţinute, accesul la subvenţii etc.
Este necesară înfiinţarea de grupuri de producători sau cooperative agricole care să cuprindă
un număr cât mai mare de membri care produc pentru vânzare, aceştia beneficiind în acest fel
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de un acces mai bun la informaţie şi având posibilitatea să îşi valorifice produsele la preţuri mai
avantajoase.
Se impune construirea de noi unități de procesare a produselor agricole, în special unități de
producere a bioetanolului, unități de morărit, producerea de furaje combinate, precum şi
modernizarea celor existente.
Folosirea bioetanolului duce la reducerea costurilor cu achiziția carburanților pentru agricultură,
protejarea mediului.

3.2.6. Silvicultură şi vânătoare
Fondul forestier şi componentele sale principale – pădurile şi alte terenuri acoperite cu vegetaţie
forestieră, precum şi fondul cinegetic – reprezintă o resursă naturală importantă a judeţului
Braşov, atât din punct de vedere economic, prin exploatarea forestieră, vânatoare şi turism, cât
şi din punct de vedere social datorită beneficiilor pe care prezenţa pădurii o aduce calităţii vieţii.
Fondul forestier are o suprafaţă de aproximativ 200.000 de hectare, 37,2 % din suprafaţa totală
a judeţului. Suprafaţa fondului forestier al judeţul Brașov reprezenta în 2008 3,1% din totalul de
fond forestier la nivel de ţară.
În perioada 2005 – 2008, fondul forestier la nivelul judeţului a crescut cu 6,6%, creşterea având
loc la nivelul tuturor categoriilor de terenuri şi păduri din fondul forestier al judeţului. Aceeași
tendință de creştere o regăsim și la suprafața terenurilor pe care s-au executat împăduriri,
creșterea fiind de 1,5%, de la 157 ha în 2005, la 251 ha în 2008.
Suprafaţa medie a pădurilor şi a altor terenuri forestiere ce revin unui locuitor este de 0,34
hectare, valoare superioară mediei pe ţară (0,30 ha/loc). Suprafaţa de fond forestier care revine
la 100 de hectare este de 37,8 hectare, având, de asemenea, o valoare peste media pe ţară
(27,1 ha).
Ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, situaţia s-a modificat semnificativ, atât la nivel
naţional, cât şi în judeţul Braşov. Structura proprietăţii fondului forestier din judeţul Braşov este
următoarea: FF proprietate publică a statului 29.116 ha, FF proprietate publică UAT 140.585,57
ha, FF proprietate privată a persoanelor fizice 9.697,68 ha şi proprietate privată a persoanelor
juridice, altele decât UAT, 26.601,80 ha. În ceea ce priveşte repartizarea acestuia pe specii,
structura fondului forestier în judeţul Braşov poate fi prezentată în următoarele cifre, astfel: din
totalul de 206.001,05 ha fond forestier pădurile de foioase reprezintă 64,24% (132.335 ha).
-

-

-

fag 10.909 ha proprietate de stat, 58 566 ha în proprietatea publică a UAT –urilor
din judeţ, 16.002 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice şi 1.314
ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
stejar 24.177 ha din care 2.637 ha proprietate de stat, 19.726 ha în proprietatea
publică a UAT–urilor din judeţ, 1.524 ha în proprietatea privată a unor persoane
fizice şi juridice şi 290 ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
diverse esenţe tari pe o suprafaţă totală de 18.696 ha din care 2.334 ha proprietate
de stat, 13.577 ha în proprietatea publică a UAT–urilor din judeţ, 2.173 ha în
proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice şi 612 ha în proprietatea
privată a UAT-urilor,
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-

-
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esenţe moi 2.671 ha din care 291 ha proprietate de stat, 1.458 ha în proprietatea
publică a UAT–urilor din judeţ, 799 ha în proprietatea privată a unor persoane fizice
şi juridice şi 123 ha în proprietatea privată a UAT-urilor, cele de răşinoase 34,25%
(70.555 ha),
molid pe o suprafaţă de 48.286 ha din care 9.324 ha proprietate de stat, 27.599 ha
în proprietatea publică a UAT–urilor din judet, 10.579 ha în proprietatea privată a
unor persoane fizice şi juridice şi 784 ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
brad pe o suprafaţă de 17.734 ha din care 2.357 ha proprietate de stat, 12.165 ha în
proprietatea publică a UAT–urilor din judeţ, 3.000 ha în proprietatea privată a unor
persoane fizice şi juridice şi 212 ha în proprietatea privată a UAT-urilor,
alte răşinoase pe o suprafaţă de 4.535 ha din care 537 ha proprietate de stat,
2.972 ha în proprietatea publică a UAT–urilor din judeţ, 654 ha în proprietatea
privată a unor persoane fizice şi juridice şi 372 ha în proprietatea privată a UATurilor, şi alte specii în procent de 1,51%, respectiv 3.110 ha. (datele au fost furnizate
de catre ITRSV Braşov).

În judeţul Braşov pe lângă structurile ce aparţin de regia naţională a pădurilor, ocoale silvice de
stat în număr de 4 unităţi, au fost înfiinţate 11 structuri, respectiv regii publice locale, ce au în
administrare în general proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice, ce au în
proprietate suprafeţe mai mari sau mai mici de pădure, precum şi proprietatea publică a UATurilor. Pe raza judeţului există forme asociative de proprietate materializate în aşa numitele
composesorate sau obşti, întâlnite mai ales în zona Făgăraşului.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, exploatarea volumului de lemn a
păstrat valori apropiate între 2005 și 2008, între 458 și 475 mii de metri cubi. Din totalul
exploatat, ponderea cea mai mare o are lemnul rotund.
Fauna judeţului cuprinde o mare diversitate a speciilor: vulpe, pisică sălbatică, jder, lup, mistreţ,
capra neagră, urs precum şi specii variate de peşti (păstrăv, lipan, mreană).

Ponderea principalelor specii din efectivele de vânat, în anul 2008

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică
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Fondul de vânătoare este administrat de Direcţia Silvică Braşov care deţine un complex de
creştere intensivă a vânatului în 10 astfel de fonduri cu o suprafaţă de 10.000 de hectare, de
Asociaţia Generală a Vânătorilor Sportivi şi alte asociaţii private de vânătoare.
Recolta de vânat semnificativă raportat la totalul la nivel național, a fost în rândul speciilor de:
pisică sălbatică (11,4%), capră neagră (9,6%), lup (8,6%).

Problemele silvice
Retrocedarea terenurilor către persoanele private pune probleme importante şi din
punctul de vedere al cadrului legal, în special în ce priveşte abordarea problemelor
precum tăierile ilegale. Actualmente, se estimează că se exploatează ilegal 8.000 m3 pe an,
pe raza judeţului Braşov. Gestionarea fenomenului tăierilor ilegale se realizează de către
administratorii/prestatorii de servicii silvice pentru suprafeţele de fond forestier pentru care
există încheiate contracte în acest sens. În suprafeţele de fond forestier pentru care proprietarii
nu au încheiat contracte de administrare/prestări servicii cu structuri autorizate, problema
tăierilor ilegale cade în sarcina proprietarului. Controlul modului de gestionare şi de aplicare a
regimului silvic în fondul forestier, indiferent de forma de proprietate, se realizează de către
ministerul de resort prin Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare. Astfel dacă
pentru suprafeţele de pădure gestionate de RNP, structuri private echivalente sau a persoanelor
care deţin astfel de suprafeţe în parcurile naţionale, controlul asupra proprietarilor privaţi de
pădure ce nu au încheiat contracte de gestionare a fondului forestier constituie o problemă
importantă.
În judeţul Braşov o suprafaţă de 2.573,84 ha din fondul forestier al judetului este neadministrat
în prezent, la care se adaugă suprafaţa de 380 ha din comuna Fundata, fond forestier care se
află pe teritoriul administrativ al judeţului Argeş.
Situatia drumurilor forestiere din judeţul Braşov este oarecum similară cu ceea ce întâlnim la
nivel naţional, deoarece drumurile forestiere din judeţ sunt într-o stare destul de bună. Totalul
drumurilor forestiere însumează 1.236,1 km din care practicabilă este lungimea de 341,3 km şi
impracticabil pe o lungime de 894,8 km, din lungimea totală a drumurilor din judeţ.

Piscicultura
Datorită condiţiilor pedo-climatice şi de relief, pe lângă pescuitul amator şi sportiv practicat pe
râurile şi bălţile neamenajate, s-au dezvoltat cinci mari societăţi piscicole cu producţii
remarcabile de peşte de calitate superioară. Specii precum păstrăv, crap, crap fitofag, ştiucă,
somn şi caras sunt valorificate atât ca proaspete, cât şi sub formă de preparate specifice.
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Valoarea producţiei agricole
La nivelul anului 2008, valoarea totală a producției ramurii agricole la nivelul județului a fost de
1.268.755 mii lei.
Valoarea producţiei ramurii agricole, pe sectoare, 2008

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Comparativ cu profilul valorii producției agricole pe țară, ponderea sectorului vegetal este mai
mică cu 8 procente care se regăsesc în valoarea producției animale, fapt explicabil prin
specificul pe care îl are relieful județului Brașov.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul anului 2008, populaţia
ocupată în agricultură era de 30,8 mii persoane. Dintre acestea, mai puţin de 10% erau salariaţi.
În anul 2008, în judeţul Braşov, activau 371 de societăţi comerciale în domeniul agriculturii, cu o
cifră de afaceri de 443.026.594 mii lei RON, adică 1,4% din cifra de afaceri totală a judeţului.
Agricultura are un rol important pentru asigurarea unui venit, dar și ca sursă de producere/
valorificare a hranei în mediul rural–agricultura de subzistență. Diversificarea activităților din
zona rurală rămâne o problemă care trebuie rezolvată.

3.2.7. Problemele stringente ale agriculturii
În ultimii ani, performanţa în agricultură pare să fie din ce în ce mai instabilă. Acest lucru
este determinat atât de frecvenţa, cât şi de severitatea crescută a calamităţilor naturale (seceta,
inundaţii), precum şi de incidenta bolilor la animale (gripa aviara, pesta porcină). Primul motiv
reflectă impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii româneşti şi infrastructura inadecvată
în vederea contracarării riscurilor conexe. Atât frecvenţa, cât şi intensitatea inundaţiilor, în
perioada de primavara şi a secetelor, în perioada de vară, au crescut în ultimul timp. La rândul
ei, pesta porcină clasică a constituit o problemă endemică în România. Pentru a respecta
cerinţele UE, în ianuarie 2003 România a stopat vaccinarea în gospodăriile individuale, iar în
ianuarie 2006 a procedat la acelaşi lucru în fermele comerciale. Cu toate acestea, epidemia nu
a fost eradicată, apariţia bolii fiind semnalată în continuare în exploataţiile individuale. Drept
urmare, a fost necesară reluarea vaccinării în toate exploataţiile (inclusiv în cele comerciale),
România ratând piaţa UE, care este debuşeul ei de export cel mai important. Gripa aviară a
avut şi ea un impact puternic asupra pieţei cărnii de pasăre în perioada 2005-2006. Datele
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furnizate de Asociaţia Română a Crescătorilor de Păsări (Raportul GAIN RO6018) indică o
reducere atât la efectivele de păsări, cât şi la producţia de broiler din unităţile industriale, în anul
2006.
Aspectele de mai sus se reflectă şi în sistemul de producţie mixt. Date fiind condiţiile ei
naturale, România dispune de o producţie mixtă relativ echilibrată, în care producţia vegetală
reprezintă circa 60%, iar producţia zootehnică, circa 40%. Serviciile agricole sunt încă slab
dezvoltate, deţinând doar o pondere scăzută în totalul producţiei agricole (sub 1%). Cu toate
acestea, s-au înregistrat fluctuaţii anuale, determinate în special de modificările climatice. De
exemplu, scăderea producţiei vegetale, în 1992, a fost cauzată de condiţiile meteorologice
nevaforabile, în timp ce situaţia a fost cu totul opusă în anul 2004. Vulnerabilitatea agricultorilor
faţă de condiţiile meteorologice nefavorabile a crescut, pe fondul de reducere a aplicării
pesticidelor şi îngrăşămintelor şi de deteriorare a tehnologiilor utilizate.
Evoluţia structurii producţei agricole (%,1990-2005). Noile provocări (schimbări climatice,
energie regenerabilă, managementul resurselor de apă, biodiversitate, măsuri ce însoţesc
restructurarea sectorului de produse lactate, inovare şi respectiv broadband) definite drept
priorităţi conform Bilanţului de sănătate al Politicii Agricole Comune şi respectiv, Planului
European de Redresare Economică, reprezintă elemente de noutate pentru România şi au fost
deja tratate în PNDR în versiunea lui iniţiala. Astfel, schimbările climatice, energia din surse
regenerabile, gestionarea resurselor de apă, biodiversitatea, restructurarea sectorului
produselor lactate sunt subiecte pentru care analiza efectuată în acest capitol cuprinde
informaţiile de bază ce indentifică nevoile şi fundamentează măsurile de intervenţie propuse mai
departe în program. Deoarece nu au apărut evoluţii recente care să justifice o ajustare a
priorităţilor strategice stabilite prin PNDR, România a decis că resursele financiare suplimentare
alocate din PERE sa fie folosite la consolidarea operaţiunilor şi activităţilor deja existente aşa
cum au fost ele identificate şi evidenţiate în analiză. Includerea ei printre priorităţile PERE a
determinat România să reconsidere posibilitatea de sprijin în cadrul PNDR după 2010. În
perioada care urmează, se vor monitoriza şi, pe masura disponibilităţii datelor statistice, acestea
vor fi incluse în analiza şi fundamentarea sprijinului planificat a se introduce după 2010.
În contextul în care, conform raportărilor statistice, prelucrate de către Direcţia Judeţeană de
Statistică Braşov în documentul intitulat “Agricultura în judeţul Braşov din 2000 până în prezent”,
în judeţul Braşov suprafaţa cultivată cu principalele culturi, în anul 2008 faţă de anul 2000 a
scăzut cu 16,62%, se observă totuşi o creştere a ponderii suprafeţei cultivate de sectorul privat
în total suprafaţă cultivată de la 90,25% în anul 2000, la 97,87% în anul 2008, producţia
culturilor vegetale, precum şi producţia livezilor scade semnificativ în 2008 comparativ cu
producţiile înregistrate în anii anteriori.
Se observă o scădere cu 37,64% în anul 2008 faţă de anul 2000 a suprafeţelor cultivate cu
legume. În judeţul Braşov, în anul 2008 faţă de anul 2000, numărul pomilor fructiferi a scăzut cu
53,04%.
Cele mai semnificative scăderi la numărul pomilor fructiferi, în anul 2008 faţă de anul 2000, s-au
înregistrat la următoarele categorii de pomi fructiferi: meri (cu 85,23%), cireşi şi vişini (cu
67,44%), caişi şi zarzări (cu 12,96%), peri (cu 8,06%). În sectorul producţiei vegetale s-au
obţinut în anul 2009 următoarele producţii medii: 3.035 kg/ha la grâu, 3.012 kg/ha la secară,
2.336 kg/ha orz şi orzoaică, 1.409 kg la ovăz, 3.119 kg/ha la porumb boabe, 19.047 kg/ha la
cartofi, 35.171 kg/ha la sfecla de zahăr, 2.182 kg/ha la rapiţă.
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Analiza SWOT Economie - mediu de afaceri şi agricultură
Puncte Tari
Mediu de afaceri
 dinamică economică accelerată, în general peste media naţională –județul
Brașov fiind cel mai competitiv județ al regiunii 7 Centru;
 judeţ puternic urbanizat - 74% din populație locuiește în orașe si municipii,
 ofertă diversificată de servicii şi produse disponibile la nivel local
 dezvoltarea puternică a sectorului de servicii în ultimii ani
 municipiul Braşov este un puternic centru comercial, deţinând 42% din cifra de
afaceri totală a judeţului
 județul Brașov rămâne un puternic centru industrial, cu o tradiție industrială de 8
decenii, cu spirit antreprenorial dezvoltat (număr relativ mare de IMM) în ciuda
regresului industriei înregistrat în ultimii ani
 existența structurilor și a infrastructurii de dezvoltare a afacerilor – incubatoare
de afaceri, parcuri industriale (atât în mediul rural, cât și în mediul urban)
 existența unui centru universitar politehnic și a programelor de cercetare –
dezvoltare derulate de Universitatea Transilvania în parteneriat cu firme private
 investiţii cu capital străin semnificative la nivel de judeţ din punct de vedere
valoric şi al locurilor de muncă create
Agricultura
 existența de unități cu capacitate mare de procesare și valorificare a produselor
animale
 predominanţa păşunilor şi a fâneţelor permite dezvoltarea sectorului zootehnic,
cu precădere a animalelor rumegătoare
 bogat fond cinegetic şi forestier, important atât la nivel naţional, cât şi
internaţional
 96 de produse tradiţionale atestate la nivel naţional
 mici întreprinderi agricole individuale care produc/generează produse
tradiționale
 terenurile nepoluate din zona montană favorizează dezvoltarea agriculturii
ecologice
 procent semnificativ de retrocedare a terenurilor agricole

Puncte Slabe
Mediu de afaceri
 accesibilitate dificilă pentru materii prime şi mărfuri, datorată lipsei unui aeroport şi a unei
autostrăzi
 disparităţi în dezvoltarea economică a zonei urbane în raport cu zona rurală (90% din cifra
de afaceri a județului e realizată în mediul urban)
 existenţa de zone monoindustriale în care activitatea productivă este in declin – în prezent
zone urbane cu perspective economice reduse (Victoria, Zărnești)
 lipsa utilităţilor din apropierea unor terenuri cu potențial investiţional
 slaba promovare a potențialului economic al județului în afara ţării, în rândul potenţialilor
investitori
 o serie de localităţi depind în măsură prea mare de anumite societăţi comerciale din punct
de vedere al asigurării locurilor de muncă şi al contribuţiilor la bugetele locale, sprijin
insuficient pentru reconversia profesională a şomerilor, inclusiv pentru iniţierea în
dezvoltarea unei afaceri
 investiţii scăzute ale mediului privat mai ales în localităţile urbane şi rurale din nordul şi
vestul judeţului
 în judeţ lipsesc locaţii special amenajate pentru desfăşurarea unor evenimente culturale,
sociale şi de afaceri (târguri şi expoziţii) de mari dimensiuni
 dezvoltarea insuficientă a industriei în domeniul tehnologiei de vârf şi utilizarea redusă a
inovaţiei în rândul IMM-urilor
 activitatea redusă a asociaţiilor şi organizaţiilor patronale şi profesionale
 modificările dese ale legislaţiei fiscale
Agricultura
 caracteristica de ansamblu a agriculturii este de subzistență
 gradul mare de fărâmiţare a terenurilor agricole determină practicarea unei agriculturi
neperformante
 mare parte a suprafeței agricole a județului se află în repaus
 abandonarea pășunilor rurale și degradarea solului
 practicarea agriculturii cu mijloace rudimentare și tehnologie învechită
 lipsa investițiilor în sistemul de irigații și de desecare
 scăderea efectivelor de animale
 marketingul comun al produselor agricole provenite de la micii producători nu se realizează
decât la un nivel mic
 atractivitate redusă a producției agricole datorită raportului nefavorabil între prețul de
producție și cel de desfacere
 activităţile economice cu profil non-agricol sunt insuficient diversificate şi sunt sezoniere
 plata cu întârziere a subvenţiilor în agricultură
 niveluri scăzute de productivitate a muncii, conducând la venituri mici
 media de vârstă relativ ridicată a agricultorilor/a personalului implicat în activitățile agricole
 forţa de muncă din mediul rural este îmbătrânită şi va continua evoluţia de îmbătrânire
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Oportunităţi
Mediu de afaceri
 existenţa polului de creştere Braşov (singurul din regiunea 7 Centru) şi
potenţialul finanţărilor nerambursabile ce derivă din acest statut
 poziţia geografică favorizantă a Braşovului, situat la intersecţia rutelor de
transport mărfuri şi la o distanţă relativ redusă de capitală, creează atractivitatea
zonei în dezvoltarea centrelor de logistică
 prezenţa investiţiilor străine, tradiţia multiculturalităţii şi interculturalităţii constituie
avantaje în atragerea de noi investitori în judeţ
 forţa de muncă disponibilizată constituie o potenţială resursă umană pentru noi
investiţii
 creşterea valorii adăugate prin stimularea dezvoltării producţiei de noi tehnologii
etc.
 creşterea productivităţii şi a potenţialului de inovare în rândul companiilor locale
 reconversia şi ecologizarea zonelor industriale dezafectate
 nivelul relativ scăzut al salariului mediu la nivel judeţean corelat cu
dezvoltarea/calificarea capitalului uman reprezintă o premiză a atragerii de
investitori
 dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare şi a colaborării dintre universitate
şi mediu de afaceri
 dezvoltarea structurilor asociative de tipul organizaţiilor patronale şi profesionale
care să sprijine promovarea unor legi care să favorizeze dezvoltarea economică
 siturile industriale dezafectate pot fi valorificate prin transformarea în zone
destinate activităţilor lucrative şi de birouri, datorită amplasamentului şi a
potenţialului de spaţiu disponibil
 crearea unor clustere economice poate facilita transferuri de know-how în
diverse domenii
 inventarierea şi promovarea unitară a avantajelor economice, imobiliare şi de
resurse umane poate mări atractivitatea judeţului pentru investitori străini
 adoptarea legislaţiei speciale a Parteneriatului Public Privat va oferi cadrul
necesar dezvoltării unor proiecte de mare impact economic-social
 judeţ puternic urbanizat, favorabil dezvoltării activităţilor economice
 municipiul Braşov are potenţialul de a se dezvolta ca pol de cercetare în
domeniul energiilor regenerabile
 poziţionare avantajoasă din punct de vedere logistic a Ţării Făgăraşului datorită
dezvoltării viitoare a infrastructurii
 disponibilitatea unor resurse atractive pentru investitori (resurse umane, resurse
naturale)
 întărirea infrastructurii de afaceri – centre de conferinţe, centru expoziţional,
infrastructură tehnologică şi informaţională
 creşterea eficienţei administrării fiscale prin informatizarea activităţilor
 potenţial ridicat al forţei de muncă calificate în domeniul tehnic

Riscuri
Mediu de afaceri
 pierderea unor oportunităţi de finanţare europeană datorită incapacităţii financiare a IMMurilor de a derula şi implementa un proiect cu finanţări nerambursabile
 condiţiile de creditare impuse de bănci după declanşarea recesiunii economice,
îngreunează accesul firmelor la capital
 prelungirea crizei economice globale, creşterea fiscalităţii, modificări ale legislaţiei fiscale
care pot bulversa mediul economic
 lipsa legislaţiei care să faciliteze neimpozitarea profitului reinvestit îngreunează dezvoltarea
investiţiilor
 fiscalitatea excesivă măreşte riscul dezvoltării economiei subterane facilitând piaţa neagră
 pierderea atractivităţii judeţului în viitor din punctul de vedere al existenţei forţei de muncă
calificate în domeniul tehnic, datorită necorelării ofertei educaţionale cu cererea de pe piaţă
(absenţa şcolilor de meserii, restrângerea specializărilor tehnice în cadrul universităţii
locale)
 migraţia forţei de muncă calificate, în special la nivelul populaţiei tinere
 oferta de terenuri in zone favorabile unor obiective de investiţii este neatractivă, terenurile
au preţuri mari chiar in raport cu ţări vest-europene
 lipsa utilităţilor din apropierea unor terenuri cu potenţial investiţional poate genera costuri
de investiţie foarte mari
 menţinerea actualului nivel de dezvoltare a infrastructurii şi întârzierea construirii
aeroportului şi/sau autostrăzii va influenţa negativ dezvoltarea economică a zonei
 retragerea unor investitori străini de prestigiu poate descuraja potenţialii investitori străini
 creşterea diferenţelor economice între zonele judeţului
 scăderea competitivităţii Braşovului ca locaţie investiţională datorită creşterii costului de
investiţie şi operare a afacerii – mai ales datorită creşterii preţurilor pe piaţa imobiliară şi a
creşterii nivelului salarial
Agricultura
 fragmentarea terenului agricol şi existenţa unui număr mare de proprietari nu permite o
exploatare agricolă eficientă
 presiunea exercitată de importul produselor agricole ieftine periclitează agricultura locală
 apariţia marilor firme şi concerne în activităţile agricole riscă să ducă la falimentul micilor
producători
 fenomenul de globalizare va influenţa negativ activitatea agricolă zonală
 schimbările climatice şi calamităţile naturale pot produce pagube însemnate în domeniul
agricol
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Agricultura
 accesarea de fonduri nerambursabile oferă posibilitatea de dezvoltare a
activităţilor agricole
 oportunitatea exploatării agricole pe suprafeţe mai mari prin asocierea fermierilor
 dezvoltarea programelor de marketing comun al produselor agricole ecologice
ale micilor producători
 creşterea animalelor folosind material genetic de calitate
 dezvoltarea agriculturii ecologice prin exploatarea potenţialului natural
 posibilitatea desfacerii rapide a produselor agroalimentare tradiţionale
 comercializarea produselor naturale, ecologice şi de calitate superioară
 disponibilitatea unei pieţe mari de desfacere a produselor agricole, atât pe plan
intern, cât si pe plan european
 aducerea sectorului agricol neperformant la potenţialul real, prin facilitarea
eforturilor de modernizare si restructurare a acestuia
 diversificarea activităţilor din zonele rurale
 formarea profesională poate ajuta la îmbunătăţirea competenţelor fermierilor
 înfiinţarea de exploatații agricole asociative
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