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1.

Introducere și metodologie

Proiectul ”Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura
2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt” coordonat de Asociaţia WWF Programul
Dunăre Carpaţi România și-a propus să contribuie la menţinerea stării de conservare
favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional prin managementul
participativ al ariilor de protecție avifaunistică și ariilor speciale de conservare din zona
Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, asigurându-se în acelaşi timp cadrul necesar pentru o
utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de dezvoltare pentru comunităţile locale.
Realizarea obiectivului de menținere a stării de conservare favorabilă a speciilor și
habitatelor de interes comunitar și național trebuie să se bazeze pe înțelegerea situației
prezente în ceea ce privește activitățile economice și managementul terenului, dar și a
planurilor și strategiilor locale de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung. În plus,
adaptarea strategiilor locale la obiectivele de mediu specifice zonelor Natura 2000 necesită
sprijinul actorilor locali, antreprenorilor, dar și al populației din comunitățile ce fac parte
din zona de interes.
Studiul realizat în 2011 cu privire la nivelul de informare şi conştientizare al populaţiei
referitor la statutul de arie protejată al localităţii a reliefat ca principale ocupaţii în zona
Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt agricultura, silvicultura şi zootehnia, la care se adaugă în
proporţii mult mai reduse activităţile turistice şi comerciale.
A doua etapă a proiectului ”Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management
integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt” a vizat o metodologie mixtă
cu o componentă cantitativă și una calitativă, culegerea datelor realizându-se în 2012. În
urma acestei etape de culegere a datelor a fost realizat raportul ”Beneficiile socio-economice
ale includerii zonei Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt în Aria Natura 2000” care a avut drept
obiectiv identificarea activităţilor economice şi resurselor necesare acestora care pot
contribui la dezvoltarea zonei, precum şi a beneficiilor socio-economice care derivă din
statutul de zonă protejată al zonei. De asemenea, un alt obiectiv a fost acela de identifica alte
domenii de activitate care pot contribui la dezvoltarea economică a zonei, respectându-se
totodată condiţiile derivate din statutul de arie protejată al acesteia.
Raportul de față este o continuare a cercetării realizate în 2012 și are drept obiectiv
identificarea tendințelor de management al terenului și identificarea amenințărilor și
presiunilor socio-economice asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile
incluse în zona de proiect.
Componenta cantitativă a avut rolul de a culege date factuale și date de opinie de la 3 tipuri
de actori sociali:
 reprezentanți ai administrației locale,
 antreprenori locali și
 gospodării.
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Astfel, au fost construite 3 tipuri de chestionare standardizate care au abordat atât teme
legate de economia locală, nivel de trai, dezvoltare locală, dar și probleme de mediu.
Ancheta la nivelul administrației locale a inclus primăriile celor 44 de localități din aria
proiectului, însă la solicitarea Gallup au răspuns în final 39 autorități locale. Cele cinci
localități care nu au participat la această cercetare au fost: Iacobeni, Roșia, Vurpăr, Voila,
Brădeni.
Ancheta la nivelul gospodăriilor s-a desfășurat pe un eșantion de 4.400 de gospodării, câte
100 din fiecare localitate. Acest eșantion ne-a permis să realizăm analize în profunzime
inclusiv la nivel de localitate. Selecția gospodăriilor s-a realizat prin metoda drumului
aleatoriu. Repartiția subeșantioanelor la nivel de localitate a fost făcută proporțional cu
populația satelor componente. Culegerea datelor la nivel de gospodării a fost realizată în
perioada 21 mai – 29 iunie 2012 și a fost realizată de un număr de 70 operatori de teren, a
căror activitate a fost supravegheată și verificată de șapte supervizori locali. Durata medie a
completării unui chestionar în rândul gospodăriilor a fost de 42 minute.
În ce privește ancheta la nivel de antreprenori, eșantionul propus a avut un volum final de
591 de firme, asociații familiale și societăți agricole. Asociațiile familiale și societățile
agricole au fost identificate și chestionate pe teren de către operatorii de interviu care au
participat la ancheta pe gospodării. În cazul firmelor (societăți comerciale) cadrul de
eșantionare folosit a constat dintr-o o bază de date care cuprinde toate firmele active din cele
44 de localități. Această bază de date a fost furnizată de Borg Design (www.listafirme.ro) și
a fost actualizată permanent în baza datelor de la Registrul Comerțului și a bilanțurilor
contabile depuse la Ministerul de Finanțe. Au fost identificate 1.744 de firme în regiune și sa încercat contactarea fiecăreia dintre acestea în vederea intervievării.
Componenta calitativă a propus drept metodă de culegere a datelor interviul în profunzime
semi-structurat. Reamintim faptul că cercetarea calitativă nu măsoară reacţiile oamenilor.
Rolul acesteia este de a explora şi a înţelege comportamente, atitudini, motivaţii şi de a
răspunde la întrebări precum “De ce?“ şi “Cum?”.
În cazul cercetărilor calitative putem vorbi mai degrabă despre semnificaţii, despre
interpretare, despre tendinţe. Eşantionarea persoanelor care participă la interviuri în este o
eşantionare teoretică, ce ţine seama de obiectivele generale ale cercetării şi de caracteristicile
dominante asumate în cadrul modelului ipotetic. Reprezentativitatea răspunsurilor se
consideră prin raportare la categoria de persoane care au anumite caracteristici similare cu
cele ale respondenţilor. În această etapă au fost intervievați lideri locali care au cunoștințe
minime despre Natura 2000 și economia locală: reprezentanți ai primăriilor, antreprenori
din agricultură, industrie, turism, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Pentru
fiecare categorie de respondenți a fost realizat un ghid de interviu semistructurat.
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Obiectivele cercetării calitative în această etapă au fost următoarele:
 Analiza potențialului de creștere a activităților economice din zonă
 Explorarea tendințelor de management al terenurilor extra și intravilane
 Analiza amenințărilor și presiunilor asupra mediului înconjurător
Pentru această etapă s-au realizat 40 de interviuri în localitățile din regiune: Agnita, Alțâna,
Brădeni, Chirpăr, Marpod, Merghindeal, Nocrich și Șoarș. Interviurile în profunzime au fost
realizate în perioada 10-23 iulie 2012.
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2.

Situaţia terenurilor nelucrate

2.1.

Amploarea fenomenului

La nivel naţional, 3,6% din suprafaţa agricolă a ţării este neutilizată, conform rezultatelor
ultimului Recensământ agricol (2010). Comparând cu datele recensământului anterior
(realizat în 2002) constatăm că, până în 2010, tendinţa generală a fost de creştere a ponderii
suprafeţelor nelucrate (de la 2,1% în 2002 la 3,6% în 2004). În cifre absolute, suprafaţa
nelucrată a crescut de la 330.461 ha în 2002 la 565.757 în 2010, respectiv o creştere de 70%.
Comparând datele din tabele de mai jos (Tabelul 1 şi Tabelul 2), observăm că fenomenul de
abandonare a terenurilor agricole a afectat în mod diferit exploataţiile în funcţie de mărimea
acestora. Chiar dacă, în mare parte, ierarhia ponderii suprafeţelor neutilizate se menţine (cel
mai frecvent, terenul agricol rămâne nelucrat în exploataţiile mici, sub 0,5 ha), constatăm
că evoluţia cea mai spectaculoasă o regăsim la exploataţiile medii: 30 - 50 ha şi 50 - 100 ha
unde suprafeţele nelucrate au crescut de 6 respectiv de 8 ori în perioada 2002 - 2010.
Tabelul 1 - Suprafaţa agricolă neutilizată pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate,
2010
Suprafata agricolă
neutilizată a
exploataţiilor agricole
(ha)

Suprafata totală a
exploataţiilor agricole
(ha)

% suprafaţă
neutilizată din total
suprafaţă

sub 0,1

26.894

83.549

32,2%

0,1 - 0,3

38.668

208.435

18,6%

0,3 - 0,5

25.499

195.689

13,0%

0,5 - 1 2

48.818

550.612

8,9%

1-2

61.746

1.188.533

5,2%

2-5

78.158

2.525.203

3,1%

5-10

27.952

1.357.555

2,1%

10-20

12.748

273.809

4,7%

20-30

4.411

273.809

1,6%

30-50

7.413

367.296

2,0%

50-100

18.424

669.323

2,8%

peste 100

215.027

7.756.179

2,8%

TOTAL

565.757

15.866.977

3,6%

Clasa de mărime a
suprafeţei agricole
utilizate (ha)

Sursa datelor: Recensământul Agricol 2010, Rezultate provizorii iunie 2011
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Tabelul 2 - Suprafaţa agricolă neutilizată pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate,
2002
Clasa de mărime a
suprafeţei agricole
utilizate (ha)

Suprafața agricolă
neutilizată a
exploataţiilor agricole
(ha)

Suprafața totala a
exploataţiilor agricole
(ha)

% suprafaţă
neutilizată din total
suprafaţă

sub 0,1

14.031

76.217

18,4%

0,1 - 0,3

17.381

156.122

11,1%

0,3 - 0,5

12.248

163.716

7,5%

0,5 - 1 2

28.626

594.598

4,8%

1-2

49.599

1.430.658

3,5%

2-5

72.568

3.180.829

2,3%

5-10

23.615

1.546.090

1,5%

10-20

4.260

504.845

0,8%

20-30

1.862

142.278

1,3%

30-50

1.169

165.376

0,7%

50-100

2.086

304.156

0,7%

103.016

7.443.072

1,4%

330.461

15.707.957

2,1%

peste 100
TOTAL

Sursa datelor: Recensământul Agricol 2002

Şi în zona proiectului, evoluţia terenurilor nelucrate este strâns legată de circulaţia juridică
a terenurilor şi de măsurile de susţinere a agricultorilor. Aplicarea Legii fondului funciar
(legea 18/1991) a reconstituit drepturile de proprietate şi a condus în unele localităţi atât la
parcelări excesive cât şi la comasări de terenuri prin vânzare sau arendă. În zona analizată,
acolo unde parcelarea excesivă a împiedicat comasarea terenurilor, îmbătrânirea
demografică a localităţilor şi sărăcirea acestora a condus la apariţia terenurilor nelucrate.
De altfel, creşterea suprafeţelor de teren nelucrate este percepută de unii respondenţi ca un
factor ce a contribuit la creşterea calităţii mediului înconjurător.
”Nu sunt terenuri comasate, sunt aşa cum s-au repartizat şi sunt tot mai lăsate
în paragină pentru că la vremea respectivă, în ‘91-’92, când s-au pus în posesie
şi s-au eliberat titluri, terenurile s-au dat de regulă foştilor proprietari care nu
mai sunt acum, au murit, iar cei care sunt acum la 20 de ani de la primirea
terenului sunt bătrâni şi nu-şi pot lucra terenul. Deci, sunt terenuri foarte multe
nelucrate şi v-am zis, tinerii sunt plecaţi şi care mai sunt nu prea se implică în
agricultură.” (Agnita, reprezentant autorităţi locale)”
Evoluţia diferă de la localitate la localitate, iar estimarea suprafeţelor de teren nelucrat este
foarte dificilă, respondenţii subliniind diferenţele între situaţia oficial raportată şi cea
neoficială. Apariţia plăţilor de agro-mediu a condus la reintroducerea unor suprafeţe
abandonate în circuitul agricol, dar a condus şi la abuzuri din partea unor proprietari care
primesc subvenţii fără a respecta reglementările impuse.
“Pe zona Agnita să zicem cam 30%, dar pe zona valea Hârtibaciului 50%.
(Agnita, activist)”
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”Nu. Nu avem terenuri abandonate. Nimeni. Toate... proprietarii le... deci dacă
omul nu poate să-l lucreze, îl dă în arendă. Îl dă în arendă la cineva şi ăla se
ocupă de el. Şi dacă nu l-a lucrat şi este terenul în repaos, îl cosesc şi îl fac fân,
dar nu sunt terenuri care să fie abandonate de cineva, să nu fie lucrate într-un
fel” (Marpod, reprezentant autorităţi locale).
”B: Înainte de a se da subvenţiile şi alea ne-a mers. Mi-am făcut şi saivan, miam făcut şi o ţâr de casă acolo şi tot. Şi acuma, nu putem zice că a mers rău. Rău
nu merge, dar nu merge bine, cum ar trebui să meargă. Să fie totuşi, să fie alte...
Aici ne încurcă subvenţiile astea, motorina s-a scumpit, toate s-au scumpit, ei nau înţeles. Că domne’, iei subvenţia, hai să o împărţim în două, să facem jumijuma, să fii şi dumneata mulţumit şi eu mulţumit. El [proprietarul, n.a.] stă
acasă, eu mă duc şi muncesc şi trebuie să mă duc să-i duc banii. El ia toţi banii
de pe subvenţie, mă mai duc şi trebuie să vând mieii să-i dau banii, diferenţa.
[…]
B: Nu merge, că nu te lasă, că e a lor, e proprietatea lor. Trebuie umblat o ţâră
la un proiect de lege ceva să-i pună la punct, că altfel, rămâne terenul nemuncit.
Păi dacă v-aş duce acuma pe câmp să vă arăt, să vedeţi teren pe care se ia
subvenţie, că nu e metru pătrat să nu fie băgat la subvenţie. Păi sunt nişte
mărăcini, sunt nişte pomi de i-am salvat, cât casa de înalţi. Nici iarba nu mai
creşte.” (Șoarş, fermier)
„Zona noastră e recunoscută prin creşterea animalelor, e pământ greu, în CAP
era cu boi, se ştia în ziua de se ducea omul cu boul la predat, ăsta e viitorul la
noi sau să vină un investitor să facă ceva, să prindă cumva forţa de muncă aici,
mă aşteptam şi au venit 2 saşi care au pământ dar nu-l lucrează.
I: De ce nu-l lucrează?
R: Păi şi-au luat nişte animale, e o combinaţie care şi asta merge, străinii şi-au
luat pământ şi-şi iau înapoi subvenţii.
I: Străini de localitate sau străini din altă ţară?
R: Păi de exemplu, au fost în comună şi au plecat şi au devenit cetăţeni. Bine,
ăştia nu-s cetăţeni, ăştia-s micşti, şi română şi germană cetăţenia.
I: Și ţin terenurile strict pentru subvenţii?
R: Și sub mască mai ţin ceva animale. Dacă au 2-300 hectare să-i vezi ce fac.
(Chirpăr, apicultor)
Din datele culese, de la nivelul gospodăriilor, reiese faptul că aproximativ 4,5% din suprafaţa
agricolă deţinută de gospodării este nelucrată. Interesant este că datele obţinute de la nivelul
a 31 primării din cele 44 arată că suprafaţa nelucrată, indiferent de tipul de proprietar, este
de 8,4%, pondere dublă faţă de cea raportată la nivelul gospodăriilor. Această diferenţă
poate fi explicată prin faptul că ancheta în rândul gospodăriilor a cules date de la
gospodăriile active, cele care sunt nelocuite nefiind cuprinse. Astfel, în cazul proprietarilor
plecaţi din localitate şi care nu au arendat terenul agricol deţinut, deci au teren nelucrat,
datele nu puteau fi culese prin ancheta în rândul gospodăriilor. De aceea, considerăm că
estimările autorităţilor locale sunt mai relevante cu privire la ponderea suprafeţei nelucrate
în totalul suprafeţei agricole.
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Din datele obţinute de la nivelul gospodăriilor, observăm că 17% dintre cei care au teren
arabil şiSituația
18% dintreterenurilor
cei care au păşuni
sau fâneţe
au terenînnelucrat.
agricol
nelucrate
rândul
Figura 1gospodăriilor
- Ponderea gospodăriilor
ce au teren nelucrat
din zonă
Q: Reușiți să lucrați tot pământul pe care îl aveți sau aveți teren
nelucrat, rămas în pârloagă?
N=2129, proprietari de teren arabil

Q: Reușiți să lucrați tot pământul pe care îl aveți sau aveți teren
nelucrat, rămas în pârloagă?
N=1652, proprietari de pășuni și/sau fânețe

NR
3%

NR
2%
Nu, tot
pamantul
este lucrat
81%

Da, avem
pamant
nelucrat
17%

Da, avem
pamant
nelucrat
18%

Nu, tot
pamantul
este lucrat
79%

Comparând datele privind suprafeţele nelucrate, după mărimea exploataţiei în zona de
proiect cu distribuţia acestora la nivel naţional, observăm că ponderea suprafeţelor
nelucrate în cadrul exploataţiilor foarte mici (sub 0,3 ha) este mult mai mică decât la nivel
naţional. În zona de proiect, problemele par să se accentueze odată cu creşterea mărimii
exploataţiei, astfel că, ponderea suprafeţelor nelucrate este mult mai mare decât la nivel
naţional pentru exploataţiile de 2-10 ha şi pentru cele între 30-100 ha. A fost subliniat
anterior că la nivel naţional, în perioada 2002-2010, a crescut foarte mult suprafaţa
nelucrată de exploataţiile de dimensiuni medii şi mari (între 30-100 ha), iar în zona de
proiect ponderea suprafeţelor nelucrate pentru exploataţiile din această clasă de mărime
sunt mult mai mari decât la nivel naţional. Se poate concluziona că există probleme
structurale ale agriculturii care afectează mai profund zona de proiect: pieţele de desfacere
insuficient dezvoltate şi vârsta ridicată a agricultorilor, lipsa oportunităţilor de ocupare în
domenii non-agricole în mediul rural.
Tabelul 3 – Ponderea suprafeţelor nelucrate din totalul suprafeţelor agricole, după clasa de
mărime a exploataţiei agricole

sub 0,1 ha

Gospodarii din zona de
proiect*
2012
28,6%

0,1 - 0,3 ha

8,6%

18,6%

0,3 - 0,5 ha

14,8%

13,0%

0,5 - 1 ha

10,7%

8,9%

1-2 ha

7,2%

5,2%

2-5 ha

9,0%

3,1%

5-10 ha

8,8%

2,1%

10-20 ha

5,7%

4,7%

20-30 ha

0,0%

1,6%

Clasa de mărime a
exploataţiei agricole
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Nivel naţional**
2010
32,2%

30-50 ha

Gospodarii din zona de
proiect*
2012
11,3%

50-100 ha

9,5%

2,8%

peste 100 ha

0,0%

2,8%

Total

4,6%

3,6%

Clasa de mărime a
exploataţiei agricole

Nivel naţional**
2010
2,0%

*Sursa datelor: Ancheta în rândul gospodăriilor
** Sursa datelor: Recensământul Agricol 2010, Rezultate provizorii iunie 2011

Aşa cum a fost menţionat anterior, datele calculate la nivel de localitate colectate prin
ancheta în rândul gospodăriilor 1 diferă de datele estimate de autorităţile locale, dat fiind
faptul că se referă strict la terenurile deţinute sau lucrate de gospodăriile active (care locuiesc
permanent în localitate şi au fost găsite de operatorii de interviu) în timp ce estimările
primăriilor, ar trebui să ia în calcul şi terenurile celor plecaţi din localitate dar care deţin
încă proprietăţi şi, de asemenea, terenurile nelucrate de agenţii economici. În cele mai multe
cazuri, estimările autorităţilor sunt foarte apropiate de cele bazate pe datele culese de la
nivelul gospodăriilor sau sunt mai mari. Totuşi, există câteva cazuri în care estimările
autorităţilor locale sunt mai mici decât datele ce provin din culegerea directă de la
gospodării. Este cazul comunei Vânători (datele de la gospodării indică 14% teren nelucrat
din total suprafeţe deţinute sau în folosinţă, iar primăria estimează 7,5%), al comunei
Şercaia (16% din datele de la gospodării şi 6% din datele de la primărie), Laslea (17% din
datele de la gospodării şi 7,5% din datele de la primării) şi Dumbrăveni (21% din datele de
la gospodării şi 6% din datele de la primării).
Revenind la datele agregate la nivel de comună (vezi Figura 2), constatăm că zona cu
ponderea cea mai mică a suprafețelor nelucrate se află în estul zonei de proiect, de-a lungul
drumului european E60, în timp ce, în nord-vestul zonei de proiect ponderea suprafețelor
nelucrate este mult mai ridicată.
Un alt aspect important, legat de managementul terenului, este cel al existenţei terenului
degradat şi neproductiv, care variază procentual de la valori subunitare până la aproape 5%
din suprafaţa totală a localităţilor (vezi Figura 3). În cifre absolute sunt 11 localităţi care au
mai mult de 200 ha de teren degradat sau neproductiv: Mândra, Soarş, Arpaşu de Jos,
Daneş, Vânători, Saschiz, Jibert, Albeşti, Viştea, oraşul Avrig şi Porumbacu de Jos care are
o suprafaţă de 854 ha.

Suprafețele au fost însumate la nivel de localitate și apoi a fost calculat raportul suprafață nelucrată/suprafață agricolă
deținută
1

10

Figura 2 - Harta suprafețelor agricole nelucrate raportate de gospodării și de autoritățile locale
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Figura 3 - Harta suprafețelor neproductive și degradate
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2.2. Cauze ale abandonării
Principala cauză a abandonării unor terenuri agricole este incapacitatea proprietarilor de al lucra, incapacitate ce derivă, pe de-o parte, din lipsa resurselor umane (odată cu
îmbătrânirea capacitatea de a munci s-a redus, iar forţa de muncă din gospodărie a migrat),
dar mai ales, din lipsa resurselor financiare ce caracterizează multe localităţi din regiune.
”Deci uneori nu ai cui să-l dai în arendă, sunt foarte puţini oameni în sat care
au unelte agricole şi care ar putea lucra mai mult pământ decât au şi din cauza
aceea este foarte mult pământ nelucrat şi deci asta ar fi resursa cea mai
importantă pentru zona aceasta pentru că din totdeauna agricultura a fost
ocupaţia de bază. Nu avem nici zonă pomicolă, nici zonă viticolă, dar avem un
pământ foarte bun şi fertil şi ăla ar trebui exploatat la maximum.” (Alţâna,
cadru didactic)
”Da, sunt şi suprafeţe mari de teren nelucrate. Păi din mai multe motive: o dată
situaţia economică, omul nu-şi mai permite să investească în teren agricol. Ca
să te ocupi de producţia agricolă trebuie să şi bagi nişte bani, ori pe aici pe la
noi prin zonă e destul de slab dezvoltat economic, oameni destul de săraci, şi
toată Valea Hârtibaciului, nu neapărat oraşul nostru. În al doilea rând,
îmbătrânirea oamenilor de la sate, exodul ăsta spre străinătate al tinerilor,
preţurile la motorină, la produsele agricole, la îngrăşăminte, pesticide, ş.a.m.d.
Singura măsură care îi mai încurajează sunt subvenţiile astea care se mai dau
de la Apia şi care cât de cât o mai învigorat.” (Agnita, reprezentant autorităţi
locale)
Există şi localităţi în care îmbătrânirea demografică şi depopularea au condus la situaţia în
care exploatarea terenului este percepută a fi o excepţie.
”R: Satul are vreo 2.000 hectare din care, păşunatul a fost de 200, au mai rămas
50, e predat la Romsilva, nu l-o curăţat, n-ai nici o soluţie, numai Romsilva dacă
poate să reabiliteze, vreo 600 de hectare oamenii le-o vândut la [Asilan] sau
cine-s în zonă. De fapt era un arab, un neam şi ce mai era, vreo 3 asociaţii sunt
aici în zonă.
I: Care cresc vite angus sau ce?
R: Ăştia în mare parte au vite angus, au oi, 600 de hectare au închiriat aici nişte
ciobani din Răşinari. Populaţia din sat o mai păstrat vreo 200 hectare care să
le lucreze dar de fapt nu le mai lucrează nici p-alea. S-o vândut cu 100
euro/hectar, acum nu ştiu, până în 1.000 euro [...][...]
I: Și ce faceţi cu ele?
R: O parte păşunat, ceva lucernă şi restul fâneaţă.
I: Nu se mai cultivă porumb sau cereale?
R: Nu, că nu mai cultivă nimeni, eu am încercat, am vreo 10-15 hectare dar când
să recoltez nu mai rămâneam cu nimic, lupu vine acolo, ursul vine acolo, capra
sălbatică, toate, daca era în mai multe locuri.
I: Sunt terenuri nelucrate?
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R: Da.
I: Cam câte?
R: 99,9, multe, deci marea majoritate e nelucrat (Săsăuş, activist).
Aşa cum a fost menţionat în subcapitolul anterior, plăţile de agro-mediu şi subvenţiile
pentru animale au avut în primul rând un efect pozitiv asupra sectorului agricol şi implicit
asupra reducerii suprafeţei de teren nelucrat. Totuşi, intervievaţii au menţionat cazuri în
care suprafeţe importante achiziţionate de investitori pentru a primi plăţile de agro-mediu
nu sunt lucrate, nerespectând astfel condiţiile impuse pentru acestea. Dat fiind caracterul
ilicit al acestor situaţii, este dificil de estimat printr-o cercetare socio-economică frecvenţa
acestor situaţii şi suprafaţa de teren afectată.
O altă cauză a existenţei terenurilor nelucrate o reprezintă speranţa că preţul terenului
agricol va creşte în anii următori, astfel că proprietarii care nu mai au capacitatea de a lucra
terenul nu sunt interesaţi în a vinde celor care doresc să comaseze suprafeţe mai mari de
teren.
”F: E greu cu ... Degeaba. Cât pământ ar fi... de luat în arendă e foarte mult, dar
e greu de ... Nu sunt bani ca să-l lucreze.
I: Ca să-l lucraţi, da.
F: Da. Nu sunt bani.
I: Sunt multe terenuri nelucrate?
F: Sunt. Adică la noi la Deal aici... la Dealul Frumos, ... sunt dar... nu aşa multe...
că... Elveţianul ăsta a luat cea mai mare parte din ele. Cea mai mare parte a
luat-o el şi o... cam... face. Dar, sunt, sunt. Pământuri pustii ... sunt. Nelucrate.
Sunt.
I: Şi-astea cui aparţin?
F: Oamenilor din... Sunt ... Au proprietari. Deci... Sunt pământuri care... sunt...
puse în proprietate de... atunci pe legea... în 1991.
I: Şi-aceştia de ce nu le lucrează? Nu?...
F: Păi... probabil n-au bani. N-au bani... e scump... Dacă n-au animale... sau
aşa... Nu, de vândut nu-l vinde că zice că poate-i mai creşte preţul... sau aşa...
şi... Rămâne de pe un an pe altul pustiu...” (Merghindeal, fermier)”
”I: Cam ce proporţii de teren este nelucrat?
R: Sunt multe oi, de exemplu, care păşunează terenul şi ăla nu putem să-l
considerăm nelucrat deşi în acte e trecut fâneaţă” (Brădeni, reprezentant
autorităţi locale)”
Cercetarea cantitativă a cules date de la nivelul autorităţilor şi gospodăriilor cu privire la
motivele pentru care există suprafeţele nelucrate conturând două viziuni: ale autorităţilor
locale, ce ar trebui să încerce să reducă fenomenul, şi al agricultorilor aflaţi în situaţia de a
nu-şi lucra tot terenul din proprietate sau luat în folosinţă.
Din perspectiva autorităţilor (Figura 4), se disting două mari cauze: cauze sociodemografice, respectiv îmbătrânirea accentuată a proprietarilor de terenuri sau a
antreprenorilor din domeniul agricol şi motivele financiare, respectiv costurile ridicate de
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producţie în condiţiile unor resurse financiare locale sărace. Problema pieţelor de desfacere
a fost menţionată doar de două ori.

Motive pentru care există suprafeţe agricole nelucrate

Figura 4 – Cauzele abandonării terenului din perspectiva autorităţilor locale
Motive pentru care suprafeţele agricole din comună rămân nelucrate – Date culese de la nivelul primăriilor
*menţiuni multiple. Cifrele reprezintă numărul menţiunilor
Prima mentiune
0

5

populaţia vârstnică

2

teren slab productiv

2

împăduriri

2

4

15

7

8

lipsa utilajelor necesare

5

A treia mentiune
20

25

3

3

2

2
1

preţul ridicat al combustibilului

1 1

lipsa pieţelor de desfacere

1 1

NR

10

11

motive financiare

altele

A doua mentiune

4

1

3

9

Proprietarii de teren agricol, care au teren nelucrat, menţionează de asemenea, printre
primele cauze, problemele financiare şi cele legate de starea de sănătate şi vârsta înaintată
ce nu le mai permit să realizeze muncile agricole. Pe lângă aceste motive, asupra cărora
există un consens, mai sunt menţionate o serie de aspecte legate de pieţele de desfacere, dar
şi de caracteristici locale. Astfel, proprietarii de terenuri menţionează ca un motiv important
faptul că preţurile pentru produsele obţinute sunt prea mici în timp ce materiile prime şi
lucrările agricole sunt prea scumpe. Pe lângă aceste aspecte, la nivel local proprietarii se
confruntă şi cu o calitate scăzută a solului, fapt ce-l face mai puţin productiv pentru diverse
culturi, dar şi parcelarea excesivă a terenurilor care le creşte costurile de timp şi ale lucrărilor
agricole.
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Motive pentru care gospodăriile nu lucrează terenul agricol

Figura 5 – Cauzele abandonării terenului din perspectiva gospodăriilor
Q: Care sunt principalele motive pentru care această suprafață a rămas nelucrată?
N=385, proprietari de teren arabil și/sau pășuni și fânețe care au terenuri nelucrate, rămase în pârloagă
Prima mențiune
0

20

40

27

Pretul lucrarilor agricole este prea mare

Materiile prime necesare (seminte, ingrasaminte)
sunt prea scumpe

3

Produsele obtinute sunt prost platite

2

Nu are timp, are nevoie de forta de munca in
plus

80

9
20

29

15

11

4 4
9

Terenul este prea departe de sat

60

14

13

5

A treia mențiune

35

30

Stare de sanatate precara / varsta inaintata

21

Pamantul este de proasta calitate
(nu e potrivit pentru agricultura)

4 3 4

Terenul este impartit in prea multe loturi

4 32

Nu exista posibilitati de irigare

A doua mențiune

220

Alte motive

6 2

8

8

7

NR

11

Aşa cum se poate observa din Tabelul 4, în rândul gospodăriilor care au teren nelucrat, există
o pondere mult mai ridicată de gospodării de persoane vârstnice (1-2 adulţi de 60 de ani şi
peste, fără copii) şi o pondere mai mică de gospodării în care există persoane de vârstă activă
sau gospodării de 3 generaţii.
Tabelul 4 – Situaţia gospodăriei după incidenţa terenului nelucrat

A3 Care dintre urmatoarele descriu cel mai
bine situația gospodăriei dvs.?

% pe coloană
C3 Reușiți să lucrați tot pământul pe care îl aveți
sau aveți teren nelucrat, rămas în pârloagă?
Da, avem
pământ
nelucrat

Nu, tot
pământul este
lucrat

NR

Total

persoană singură sub 60 ani

4,8%

1,3%

5,0%

2,0%

cuplu fara copii sub 35 de ani

0,3%

0,5%

gospodarie tanara (parinti + copii sub 7ani)

2,5%

3,3%

3,3%

3,1%

gospodarie medie (parinti + copii 7-18 ani)

4,5%

7,7%

5,0%

7,1%

gospodarie adulta (parinti + copii peste 18 ani)

12,8%

19,4%

13,3%

18,2%

gospodarie matura (adulti 35-60 de ani, fara copii in
gospod

9,3%

9,4%

8,3%

9,4%

gospodarie cu 3 generatii (copii, parinti, bunici)

14,1%

18,6%

5,0%

17,5%

gospodarie de persoane varstnice (1-2 adulti de 60 de
ani si peste)

45,5%

33,0%

55,0%

35,6%

alt tip

6,3%

6,5%

5,0%

NS/NR

0,5%

0,3%

Total

100,0%

100,0%

6,4%
0,3%

100,0%

100,0%

De asemenea, în rândul gospodăriilor ce au teren nelucrat venitul mediu lunar este mai
scăzut decât în rândul gospodăriilor ce lucrează tot terenul (1.240 lei comparativ cu 1.520
lei).
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2.3. Costuri şi beneficii ale abandonării terenurilor
Percepţiile asupra efectelor abandonării terenului variază de la cele care pun accentul pe
impactul pozitiv asupra mediului (nu se mai folosesc ierbicide sau pesticide, nu se folosesc
lucrări agricole, astfel că natura rămâne sălbatică), la cele care subliniază impactul negativ
asupra mediului (plantele necultivate dăunătoare invadează terenurile şi distrug flora şi
fauna locală).
”H: Eu zic că în ultimii 5 ani s-a mai săltat chestia cu mediul pentru că sunt
mulţi... e multă lume care au pământ, unii-s plecaţi, unii nu mai sunt şi rămâne
pustiu, deci nu se mai pune nimica pe el. Nu se mai... nici chiar iarba aia nu se
mai adună de pe el şi atunci cresc sălcii şi...
I: Nu-l închiriază la alţi oameni?
H: Unii îl închiriază, unii... nu mai sunt, cum v-am spus. A rămas pustiu. E la
noi pământ pustiu cât vreţi.” (Merghindeal, fermier)
„Probleme pentru Natura 2000 sunt mutaţiile din agricultură, schimbările,
privatizarea în agricultură, schimbările de proprietari care au făcut să rămână
mari suprafeţe nelucrate. Pe ideea de Natura 2000 sunt probleme, pentru că
acolo unde erau fâneţe şi unde era un anumit habitat acum cresc buruieni şi
mărăcini, se schimbă structura. Terenul care înainte era cultivat cu cereale,
grâu, orz şi porumb şi păsări, prepeliţe, găinuşe, fazani, acuma sunt buruieni şi
nu mai sunt condiţii pentru respectivele păsări. Deci, acestea ar fi avantaje,
dezavantaje, avem o natură curată, dar e prea curată, nefiind lucrată.” (Agnita,
activist)
Pentru fermieri existenţa unor terenuri nelucrate înseamnă în primul rând posibilitatea de
extindere a activităţilor agricole, un potenţial ce ar putea fi exploatat dacă ar exista resursele
financiare şi cooperare între proprietari. Plăţile de agromediu fac ca agricultura să fie
profitabilă, dar atunci când sunt primite de cel care lucrează efectiv terenul agricol.
Reglementările actuale i-au adus pe proprietarii de terenuri şi arendaşii ce caută să
comaseze terenuri în situaţii conflictuale, consecinţa acestora fiind nelucrarea unor
suprafeţe importante de teren.
”B: Păi eu cred că am cel mai mult porumb şi dacă vă spun cât am pus, râdeţi, 2
ha am şi cred că am cel mai mult.
I: Am înţeles.
B: Aş fi pus 10-20 ha să-l fac eu. Eu cumpăr porumb, am cumpărat 70 de tone
astă primăvară de porumb.
I: Nu puteţi să mai luaţi în arendă teren sau e prea scump?
B: Păi asta e, că nu ne convine, că dacă ei iau subvenţia, eu pe loc, la un ha
trebuie să am 30 l de motorină numai la arat. După aia trebuie discuit, după aia
trebuie semănat, după aia trebuie ierbicidat, după aia trebuie prăşit, trebuie
cules. Trebuie... e investiţie groasă de tot. Ş-apoi dacă îmi ia el subvenţia şi mai
investesc şi... apoi mai bine îl cumpăr, atunci mă duc în piaţă, vine ăla, are o
maşină, negociez cu el, mi-o basculează în curte, mi-o bagă în magazie şi am
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terminat. Dar aici e toată problema, dar noi am putea face aici la noi, că teren
e. E teren aici în comună... în satul ăsta. Aici e teren, cât vezi cu ochii numai teren
e. Tot e băgat pe la subvenţii, bucăţică cu bucăţică, dar lucrat, puţin.” (Șoarş,
fermier)
În ceea ce priveşte costurile şi beneficiile abandonării terenului, din perspectiva
gospodăriilor, putem considera că un beneficiu este un nivel mai redus al investiţiilor în
agricultură sau chiar lipsa investiţiilor în agricultură. Pentru o gospodărie care nu
comercializează produse, această reducere sau eliminare a costurilor poate fi substanţială.
Analizând costurile de producţie şi veniturile obţinute din agricultură observăm că în cazul
gospodăriilor care nu lucrează tot terenul atât costurile cât şi veniturile obţinute sunt mult
mai reduse, dar raportul obţinut/investit este mult mai mare în cazul gospodăriilor care au
teren nelucrat. De asemenea, trebuie subliniat şi faptul că raportul subvenţii primite/suma
investită este mai mare în cazul gospodăriilor care nu au lucrat tot terenul.
Tabelul 5 – Situaţia gospodăriei după incidenţa terenului nelucrat
c33. Care a fost suma
totală pe care ați
investit-o în ultimul
an în activitatea
agricolă?

c25. Care a fost suma
totaăa pe care ați
obținut-o în ultimele
12 luni din vânzarea
produselor agricole?

c38. Care a fost
valoarea totală a
subvențiilor pentru
agricultură primite
de gospodăria dvs. în
anul 2011 ?

Media - lei

Media - lei

Media - lei?

Da, avem pământ nelucrat

2.179

5.977

3.549

Nu, tot pământul este lucrat

4.673

9.312

5.546

Total

4.270

9.061

5.220

C3 Reușiti să lucrați tot
pământul pe care îl aveți sau
aveți teren nelucrat, rămas în
pârloagă?

Totuşi, ponderea celor care nu lucrează tot terenul şi comercializează produse este mai mică
decât a celor care lucrează suprafeţele deţinute în întregime (doar 7.3% din cei care au teren
nelucrat au vândut produse comparativ cu 20.8% în rândul celor ce lucrează toată suprafaţa
deţinută).
Tabelul 6 – Frecvenţa vânzărilor de produse agricole după incidenţa terenului nelucrat
% pe linie

C3 Reușiti să lucrați tot
pământul pe care îl aveți
sau aveți teren nelucrat,
rămas în pârloagă?

C24C Ați vândut …
Deloc

Sub un
sfert

Intre un
sfert si
jumatate

Intre
jumatate
si trei
sferturi

Aproape
tot

NȘ/NR

Total

Da, avem pământ nelucrat

87,7%

3,0%

1,5%

1,5%

1,3%

5,0%

100,0%

Nu, tot pământul este lucrat

77,8%

9,6%

4,6%

5,1%

1,5%

1,4%

100,0%

Total

79,8%

8,3%

4,0%

4,4%

1,4%

2,0%

100,0%

Concluzionând, abandonarea terenului agricol în întregime sau parţial are, pe termen scurt,
efectul reducere a costurilor gospodăriei, dar pe termen lung, reduce sursele de venit ale
acesteia.
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3.

Gruparea intensivă a terenurilor

3.1.

Situaţia actuală

La nivel național, exploatațiile agricole sunt încă fărâmițate, mărimea medie fiind la
Recensământul din 2010 de 3,45 ha. Comparând datele culese în perioada 2002 - 2010 se
observă că a existat un ușor proces de comasare, mărimea medie crescând de la 3,11 la 3,45,
această comasare manifestându-se la nivelul exploatațiilor agricole fără personalitate
juridică. Totuși, comparând 2007 – 2010, observăm că mărimea medie a scăzut în rândul
ambelor tipuri de exploatații, dar mult mai drastic la nivelul exploatațiilor agricole cu
personalitate juridică.
Tabelul 7 - Suprafața agricolă medie ce revine în medie unei exploatații agricole
Anul

Exploatații agricole
fără personalitate
juridică

Total exploatații

2002
3,11
1,73
2005
3,27
2,15
2007
3,50
2,29
2010
3,45
1,95
Sursa datelor: Recensământul Agricol 2010, Rezultate provizorii iunie 2011

Exploatații agricole
cu personalitate
juridică
274,43
263,08
270,45
190,84

Deși jumătate dintre exploatațiile agricole au o dimensiune foarte mică - sub 1 ha - acestea
dețin doar 6% din suprafața totală agricolă. Aproape jumătate din suprafața agricolă a țării
este deținută/utilizată de exploatații agricole cu suprafețe de peste 100 ha. Există o categorie
de exploatații agricole care este cea mai frecventă și care reunește aproape 16% din suprafața
țării: exploatațiile de 2-5 ha.
Tabelul 8 - Distribuția exploatațiilor agricole pe clase de mărime a suprafeţei agricole
utilizate
Clasa de mărime a
% din număr total
% din total
Număr exploatații
suprafeţei agricole utilizate
exploatații
suprafață
agricole
(ha)
agricole
agricolă
sub 0,1 ha
384.064
10,3%
0,5%
0,1 - 0,3 ha

661.727

17,8%

1,3%

0,3 - 0,5 ha

354.545

9,5%

1,2%

0,5 - 1 ha

617.296

16,6%

3,5%

1-2 ha

712.243

19,1%

7,5%

2-5 ha

727.155

19,5%

15,9%

5-10 ha

182.218

4,9%

8,6%

10-20 ha

43.526

1,2%

1,7%

20-30 ha

9.716

0,3%

1,7%

30-50 ha

8.192

0,2%

2,3%

50-100 ha

7.547

0,2%

4,2%

peste 100 ha

13.656

0,4%

48,9%

TOTAL
3.721.885
100,0%
Sursa datelor: Recensământul Agricol 2010, Rezultate provizorii iunie 2011
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0,5%

În zona analizată, gospodăriile au exploatații agricole (incluzând terenul arabil și pășunile
sau fânețele) de mici dimensiuni, media fiind de 9 ha de gospodărie, dar jumătate dintre
gospodăriile care dețin teren au o suprafață mai mică de 5 ha. Comparând cu datele de la
nivel național, observăm că media este de mai mult de 4 ori mai mare, putându-se afirma că
fărâmițarea nu este la fel de pronunțată ca în alte zone. Analizând comparativ Figura 6 și
Figura 7, observăm că exploatațiile de peste 100 ha, deși reprezintă doar 2% din totalul
gospodăriilor ce exploatează suprafețe agricole, acestea dețin 46% din suprafața
gospodăriilor, fapt ce susține ipoteza unui proces de comasare a terenurilor prin care a trecut
mediul rural.
Distribuția gospodăriilor după mărimea exploatației
Figura 6agricole
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La nivel de comună, comasarea terenurilor agricole se află în stadii foarte diferite. Astfel,
există o serie de comune în care suprafața medie a exploatației agricole este mai mică de 2
ha (Nocrich, Valea Viilor, Avrig), în timp ce, la polul opus se află localități în care o
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gospodărie deține sau are în folosință în medie peste 20 ha (Bunești, Hoghiz, Jibert și
Ticușu) (vezi Figura 8).
Comparând profilul gospodăriilor ce dețin sau folosesc suprafețe mai mari de 50 ha cu
profilul general al gospodăriilor care au teren pe care îl exploatează (vezi Tabelul 9)
observăm că exploatațiile mai mari sunt mai frecvente în rândul gospodăriilor mature (cu 3
generații) sau gospodăriilor adulte (părinți cu copii de peste 18 ani). Ponderea gospodăriilor
de persoane vârstnice este cea mai mare din totalul gospodăriilor cu suprafețe mai mari de
50 ha, dar comparativ cu profilul general al gospodăriilor implicate în agricultură ponderea
este mai mică.
Tabelul 9 - Profilul gospodăriilor ce dețin/au în folosință suprafețe mai mari de 50 ha
comparativ cu profilul gospodăriilor ce exploatează terenul
% din gospodării care
% din gospodării
au exploatații mai
care exploatează
mari de 50 ha
terenul
Nr. cazuri
61
2204
persoana singura sub 60 ani

4,0

2,1

cuplu fara copii sub 35 de ani

3,1

0,4

gospodarie tanara (parinti + copii sub 7ani)

1,0

2,5

gospodarie medie (parinti + copii 7-18 ani)

11,1

6,7

gospodarie adulta (parinti + copii peste 18 ani)
gospodarie matura (adulti 35-60 de ani, fara copii
in gospodarie)
gospodarie cu 3 generatii (copii, parinti, bunici)
gospodarie de persoane varstnice (1-2 adulti de 60
de ani si peste)
alt tip

15,9

18,8

14,6

9,7

19,9

17,6

29,6

35,6

1,0

6,3

0

0,3

100.0

100.0

NS/NR
Total

21

Figura 8 - Harta exploatațiilor agricole ale gospodăriilor după mărime
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La nivelul agenților economici, cei mai mulți cultivă terenul agricol și au și activitate de
creștere a animalelor. Suprafața medie exploatată de un agent economic este mult mai mare
decât media națională (361 ha comparativ cu 190 ha la nivel național) fapt ce arată că
procesul de comasare a avut o evoluție mult mai bună în zona de proiect. Comparând
suprafața medie totală cu cea luată în arendă, putem afirma că principala modalitate de
extindere a exploatației agricole a fost arenda și nu achiziția de terenuri. Și în ceea ce privește
terenul exploatat pentru creșterea animalelor (pășuni sau fânețe) suprafața medie se
situează la un nivel de peste 100 ha, din care 92 ha sunt luate în arendă.

agenţilor
economici
activitateagricolă
în cultivarea
Figura 9 Distribuția
- Distribuția agenților
economici
după tipulcu
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Însumând cele două tipuri importante de suprafețe agricole (terenul arabil și pășunile și
fânețele) și grupând agenții în clase de mărime (vezi Figura 10), observăm că aproape
jumătate se încadrează în categoria exploatație între 100 și 500 ha. De asemenea, trebuie
observat că 12% dintre agenți exploatează mai mult de 500 ha.

Distribuția agenților economici după mărimea terenului
agricol

Figura 10 - Distribuția agenților economici după clasa de mărime a exploatației agricole
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În ceea ce privește nivelul de parcelare a suprafețelor exploatate, în medie terenul arabil al
unui agent economic este împărțit în 24 de parcele, ceea ce înseamnă că o parcelă are în
medie 15 ha. Întrebați fiind care este suprafața compactă cea mai mare pe care o exploatează,
media ce a rezultat este de 32 ha.
Tabelul 10 - Descrierea parcelării și a suprafețelor compacte raportate de agenții economici
Nr. cazuri

Minimum

Maximum

Media

30

1

180

24

35

1

200

32

(B4.) În câte parcele (loturi) este
împărțit terenul arabil pe care-l
lucrați dumneavoastră?
(B5.) Care este suprafața
compactă cea mai mare pe care o
exploatați în prezent?

3.2. Evoluţia fenomenului
Interviurile cu actorii locali au relevat faptul că procesul de comasare se află într-un moment
de relativă stagnare, fie din cauza aşteptărilor proprietarilor de teren privind evoluţia
preţului terenului agricol, fie din cauza modului în care s-au reconstituit drepturile de
proprietate printr-o parcelare excesivă ce face imposibilă comasarea. Perioada cea mai
prolifică pentru achiziţionarea terenurilor agricole şi comasarea acestora a fost în anii ’90,
când preţul terenului era foarte mic. Următoarea etapă de comasare intensă a urmat după
anii 2000 când interesul unor investitori străini pentru aceste terenuri agricole s-a
concretizat în achiziţionarea şi comasarea unor suprafeţe importante de teren.
”A fost o perioadă în care s-au vândut foarte mult terenurile. Deci, imediat după
ce s-a trecut în proprietate majoritatea le-au vândut. S-au cumpărat terenuri
când s-a aplicat Legea 18, 2005-2006, atunci s-au dat terenurile şi atunci s-au
vândut şi cu 300 lei hectarul de teren arabil.” (Agnita, activist)
”I: Au mai venit şi alţii, să zicem aşa investitori interesaţi de terenuri de prin
zonă? Aţi spus de cei din Poiana, dar au mai venit şi alţii?
E: Nu mai pot, adică ăştia au cumpărat aproape mai mult de jumătate de
suprafaţă, deci oamenii au rămas acum, în general, teren care îl deţine populaţia,
este un teren, sunt terenuri fragmentate în suprafeţe mici. Omul şi-a oprit pentru
el ce cultivă el, pentru propria gospodărie. Să zicem un ha şi restul, au preluat
fermierii, au cumpărat. Şi acum ăştia nu cer [...], e normal. Îţi iei subvenţie foarte
bună pe teren, îşi cresc animalele, au făcut afaceri de familie care vor dura
peste... de generaţii aşa şi investitori, şi de ar veni, nu mai au accesibilitate. Că
nu ai pe ce. Nu ai ce să le oferi. Nu ai terenuri să le oferi. Noi, păşunatul comunal,
avem, noi singuri, primăria deţine numai păşunatul comunal care este al nostru,
proprietatea noastră. Păşunatul comunal, nu dăm pentru faptul că acest păşunat
a fost lăsat la primărie tot de către oameni, ca păşunatul să se facă grupat. Şi noi
avem o obligativitate faţă de oameni, să le asigurăm în fiecare an, ei bineînţeles,
plătesc la noi la primărie, plătesc taxă de păşunat, dar să le asiguri păşunat
pentru animale. Pentru restul, care nu sunt fermieri.
I: Şi [...]
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E: 1160 ha avem. Dar sunt de... dar populaţia are, să zicem ceilalţi, afară de
fermierii mari, sunt persoane fizice care au 2 vaci, 3 vaci şi ăştia nu sunt fermieri
cu o putere foarte mare. Dar şi ei la rândul lor se descurcă cu un salariu mai are
de... ca mediu pe economie, îl obţine la aceste 3 vaci. Şi mai trebuie să le asigurăm
[...] păşunat că practic este păşunatul lor, donat primăriei, pe timpuri, lăsat
primăriei, ca să existe tot timpul şi toţi să aibă posibilitate să-l acceseze. Şi noi nu
avem ca să-i oferim, să zic, unui întreprinzător” (Marpod, reprezentant
autorităţi locale)
”Administratorii sunt elveţieni. Amândoi provin din branşa industriei cărnii...
Unul din ei s-a ocupat mai mult pe partea de creştere de animale şi creştere de
vânzare de animale... de taurine de carne în Elveţia şi celălalt pe partea de
vânzare de carne. Şi-au trebuit să-şi facă un bussiness al lor propriu de creștere
de bovine de carne sau vânzare... Şi, şi-au dat seama că-n Elveţia nu se poate
pentru că... problema terenurilor o cunoaşteţi foarte bine... Că-s foarte... puţine
terenuri care mai există şi sunt foarte... foarte scumpe şi au ajuns ... în România...
mai mult din greşeală, să zic aşa... printr-o cunoştinţă care i-a spus că-n
România sunt foarte multe păşuni şi că e foarte mare potenţialul agricol. Au venit
aici... au venit în ţară... Au văzut zona, s-au îndrăgostit de ... păşunile noastre şi
de... terenurile care există... Şi au început afacerea în... sfârşitul anului 2008.”
(Marpod, fermier)
Pe lângă comasarea terenurilor prin cumpărare, există şi o comasare prin arendare formală
sau informală. La nivelul fiecărei comune există un număr mic de fermieri care au în arendă
suprafeţe medii sau mari de teren arendate fie de la primărie, fie de la proprietarii
individuali. După cum a fost menţionat anterior, plăţile de agro-mediu au avut un efect
neplanificat, respectiv proprietarii nu au mai dorit să arendeze formal terenurile pentru a fi
siguri că primesc aceste plăţi. În consecinţă, comasarea are la bază înţelegeri verbale între
părţi. Pe termen lung, o astfel de grupare a terenurilor bazată pe înţelegeri verbale are efecte
negative asupra activităţilor agricole deoarece fermierii nu au siguranţa suprafeţei pe care o
vor exploata în viitorul apropiat, prin urmare nu pot face planuri pe un termen scurt sau
mediu.
”I: Și aveţi o bucată de teren la un loc tot?
R: Da, mai mare.
I: Cam ce suprafaţă?
R: Păi de la primărie am avut 23 hectare şi încă vreo 14 hectare de la oameni.
I: Și când aţi luat în arendă de la oameni aţi făcut un contract?
R: Da, am făcut un contract aici la primărie pe 7 hectare şi restul am luat aşa pe
înţelegere.” (Chirpăr, fermier)
”Păi peste 50 de hectare să zic vreo, dar nu vorbesc neapărat de proprietate că
sunt foarte mulţi care au şi în folosinţă, în jur de 10-12 fermieri. Crescătorii de
animale, cam acolo se foloseşte terenul în suprafaţa cea mai mare.” (Agnita,
reprezentant autorităţi locale)
”I: Spuneaţi că aveţi şi ceva teren. Aveţi teren în arendă?
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F: Am şi teren... nu cu forme legale, dar am şi teren în arendă. Am şi-un hectar
de teren, luat. Pentru... unde-am semănat porumb.
I: De ce nu aveţi forme legale? Nu vor... să facă?...
F: Păi... Nu. Omul n-o... n-o făcut pentru că... el şi l-a declarat la APIA... Şi-atunci
eu numai îl lucrez... El şi l-a declarat... Dacă făceam arenda, atuncea ... undeva
apărea arenda asta şi ...
I: A. Şi...
F: Nu era bine pentru el.
I: N-ar fi putut să ia subvenţia...
F: Trebuia să o iau eu, să i-o dau... şi n-am vrut să mă complic. Deci... i-l lucrez...
Omul îşi ia subvenţia... E mulţumit... Plătesc impozitul pentru el şi cam atât.”
(Merghindeal, fermier)
”I: Când închiriaţi de la persoane închiriaţi cu contract de arendă?
R1: Și cu contract şi fără, numai verbal.
I: De ce? Nu v-ar fi mai uşor cu contract?
R1: Păi îl împărţim şi omul care e proprietar ia subvenţia şi îi convine, el trebuie
să cosească ca să ia subvenţia şi numai oamenii bătrâni au pământ şi noi muncim
şi beneficiază şi unul şi altul.
I: Îi daţi şi arendă sau îşi iau doar subvenţia?
R1: Subvenţia, unii mai dau câte ceva.
R2: Sunt şi care pretind să şi plăteşti, spune că tu faci atâta fân de acolo şi vrea
şi subvenţia să o ia tot el.
R1: Eu am făcut mai mult între neamuri şi îşi ia subvenţia şi dacă e îi mai dau
nişte brânză, dar nu mi-o impus să îi dau.” (Merghindeal, fermier)
Din ancheta realizată în rândul agenților economici a rezultat că mai mult de jumătate sunt
interesați să se extindă în următorii ani, aceștia intenționând să achiziționeze sau să
arendeze terenuri învecinate. Astfel, se poate afirma că există încă un potențial ridicat de
comasare.

Potenţial de comasare a terenurilor

Figura 11 - Potențialul de comasare pentru agenții economici
Q: Intenția de a achiziționa sau arenda terenuri învecinate pentru a extinde parcelele exploatate…
N=52 agenți economici care dețin teren
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Estimările agenților economici arată că de la o suprafață medie compactă de 32 ha ar putea
comasa terenuri pentru a ajunge la o suprafață compactă medie de 78 de ha. Analizând
datele la nivel de localitate (vezi Tabelul 11), observăm că există localități unde agenții
economici consideră că există un potențial foarte ridicat, respectiv că suprafața compactă sar putea mări de câteva ori, ajungând la suprafețe de peste 100 ha: Albești, Bruiu și
Dumbrăveni. De asemenea, există câteva localități unde agenții economici existenți au în
prezent parcele foarte mici, dar care pot crește ajungând la un nivel de aproximativ 50 ha:
Beclean și Șoarș).
Tabelul 11 - Descrierea parcelării și a suprafețelor compacte raportate de agenții economici

Localitate

Suprafața compactă medie
deținută

Agnita

43

Albesti

36

Apold

115

Arpasu de jos
Avrig

Suprafața compactă medie
obținută prin comasare

130

2
20

40

Beclean

4

50

Bruiu

15

150

Carta

3

Cincu

15

Comana

3

30

Danes

30

Dumbraveni

40

133

Hoghilag

1,2

2

Hoghiz

30

Laslea

0,3

Mihaileni

0,1

Mosna

45

45

Rosia

18

55

Saschiz

28

Sercaia

43

Soars

1,3

50

Ticusu

0,7

1

Ucea

2

Vistea

12

Vurpar

3
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3.3.

Oportunităţi şi obstacole

La momentul cercetării, au fost identificate mai degrabă obstacole în calea grupării intensive
a terenurilor decât oportunităţi. Aşa cum a fost subliniat anterior, comasarea terenurilor a
trecut printr-o perioadă de creştere atunci când preţul terenului era mic şi înainte de apariţia
plăţilor de agro-mediu. În prezent, există obstacole, atât pentru antreprenorii locali care
doresc să se extindă cât şi, pentru investitorii străini interesaţi de achiziţionarea unor
terenuri în zonă.
Oportunităţile de comasare a terenurilor sunt legate de tipul proprietarului de teren. Astfel,
din discuţiile cu arendaşii locali, a reieşit faptul că cerinţele proprietarilor saşi care locuiesc
în străinătate sunt mult mai reduse faţă de cerinţele proprietarilor români, ceea ce face ca
arendarea de la saşi să permită obţinerea de profit. Proprietarii saşi solicită în mod obişnuit
o arendă fixă apreciată de fermieri ca fiind rezonabilă (în medie 100 RON), în timp ce
proprietarii români cer plăţile de agro-mediu, ceea ce înseamnă un cost dublu sau chiar de
cinci ori mai mare decât cel al terenului închiriat de la saşi.
”B: Păi mai e teren la dispoziţia comisiei, aia dacă cumva va mai trebui. Ce ştiu
eu, mai sunt cereri sau ce va mai fi depuse pe la primărie, că primarul, fostul
primar care a fost, n-a putut să finalizeze toate. Deşi putea să finalizeze, că a avut
timp în 4 ani să-i aşeze pe toţi unde trebuia. Aici sunt emise titluri de proprietate
pe teren. Fiecare care sunt proprietari aici au titlu de proprietate. Au acte în
regulă pe el. Dar mai e teren încă de împărţit. Şi acolo s-ar putea face o
concesiune pe 10 ani, să ştiu şi eu: 10 ani aici nu mă mişcă nimeni de aici. Îmi văd
de treaba mea. Bine că... să-ţi plăteşti taxele care le ai şi tot şi atunci 10 ani să nu
aibă nimeni treabă cu tine. Dar aşa anul ăsta eşti aici, la anul eşti colo, la anul
eşti dincolo. Şi când te înţelegi cu 50 de oameni, nu-i aşa uşor. Unul are o idee,
unul are alta, unul alta. Eu am noroc că am de la saşi mult. Am vreo 100 de
hectare de la saşi. Ăia-s plecaţi în Germania. Ei au venit bine, frumos şi au zis
aşa: „Băiatule, tu îl munceşti, da? Nouă ne dai 1 milion, 100 de lei pe ha pe an, îşi
plăteşti impozitul la primărie cât e impozitul şi subvenţia e a ta.” Aşa mai merge.
Putem da înainte, dar în schimb, ăştilalţi care sunt aici, în ţară, ăştia îşi iau ei
subvenţia şi le mai dăm şi noi încă 100 de lei pe hectar.” (Șoarş, fermier)
În ceea ce priveşte factorii care îngreunează sau blochează procesul de comasare a
terenurilor, trebuie menţionată în primul rând fragmentarea excesivă a terenurilor. Astfel,
cei care încearcă să grupeze terenuri trebuie să negocieze cu un număr foarte mare de
proprietari.
”C: Nu pleacă nimeni de aici. Tot aici rămân. Şi nici pământ nu se vinde. Chiar
aşa, ce e pe lângă [...] vinde 10ha de pământ sau aşa.
I: Să strângă cineva mai mult pământ?
C: Nu poate. Au încercat mulţi şi n-au putut.
I: Au încercat?
C: Da.
I: Lumea rămâne cu parcela...
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C: Nu se poate. E şi împărţit în aşa fel tot 3ha, 2, 5. Păi eu vreau 20ha, 50ha de
aici până acolo. Cum nimeresc eu? Cum să dau eu pământul la ăla sau aşa? Să
dea mii de euro pe hectar şi nu i-l dă nimeni.” (Chirpăr, fermier).”
În al doilea rând, atitudinea proprietarilor faţă de vânzarea terenurilor este una negativă. Pe
de-o parte, aceştia se aşteaptă ca preţul să crească în următorii ani. De asemenea, sistemul
actual de subvenţii (plăţile de agromediu) le aduce un profit anual substanţial, astfel că
interesul pentru vânzarea terenurilor va fi scăzut câtă vreme vor exista subvenţiile.
”I: Nu puteţi să încercaţi să cumpăraţi ceva teren sau nu e de vânzare?
B: Dar nu îl vând, că nu le convine să-l vândă. Păi dar, dacă îl vinde zice: „Păi eu,
5 ani sau 10 ani cât se mai dă subvenţie, iau un miliard pe el. Aşa, dacă îl vând cu
3-400 de milioane acum...”, nu-i convine. Aşa el are sursa de venit asigurată pe
perioadă lungă.
I: Dar nu vin în control cei care...?
B: Îi ia prin sondaje. Care pică, poate pica din ăia care au avut curăţat. Şi cei
care nu au avut curăţat au avut noroc.” (Șoarş, fermier)
Un alt factor care ar trebui menţionat este formarea unei atitudini negative faţă de
investitorii străini care doresc să achiziţioneze teren în regiune, atitudine întreţinută de
fermierii locali mai mari care se percep într-o situaţie de concurenţă cu aceşti investitori
străini.
”F: Păi eu, unde am aici în partea asta unde am oile, am 170 ha la un loc. Cam
aşa. Dar am un loc unde cosesc, am închiriat de la oameni, am şi de la primărie
vreo 51 ha închiriate în altă parte.
I: Şi aţi reuşit să închiriaţi şi să lipiţi 170 ha?
F: Da.
I: Cum aţi reuşit să-i convingeţi?
F: Păi asta a fost acum vreo 10 ani cred că. Mai mult cu forţa. M-am dus, m-am
pus cu stâna acolo şi am zis: eu de-aici sunt, din Şoarş, aici mi-au tăiat buricul.
Au venit alţii care erau din Vrancea, din alte părţi, şi păşunau pe acolo. M-am
dus, am căutat oameni care aveau pământ de luat, am făcut un tabel şi am spus
primarului de atunci: oamenii ăştia dă-le acolo.
I: Este asta o problemă aici?
F: Păi acum, s-a cam dus, a fost. Acum, cât de cât, în mare... mai are oamenii
pământ de luat.
I: Sunt terenuri de vânzare? Se mai vând terenuri aici în zonă?
F: Au mai fost care au vândut. Dar mulţi nu prea. Sunt, care sunt plecaţi.
I: Mai vin din afară investitori străini interesaţi de terenuri? Din ce aţi auzit?
F: A fost ceva, dar nu prea i-am lăsat să se apropie, că ce Dumnezeu, noi ce facem.
Păi le cumpărăm noi că la noi aici ne dăm pământul?” (Soarş, fermier)
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4.
Utilizarea de substanţe chimice pentru fertilizare şi activităţi
extensive

4.1. Percepţii asupra rolului substanțelor chimice în practicarea agriculturii
Agricultura locală se află într-un proces de transformare, de la o agricultură de semisubzistenţă către o agricultură extensivă. La nivelul fiecărei comunităţi incluse în cercetarea
calitativă, s-a remarcat tendinţa de concentrare a activităţilor agricole la nivelul unui grup
mic de fermieri care exploatează suprafeţe de teren din ce în ce mai mari sau au efective de
animale din ce în ce mai mari. Există un mare interes pentru mecanizare, iar existenţa unor
resurse financiare a făcut ca acest interes să se şi concretizeze. Chiar dacă raţiunile
achiziţionării unor astfel de utilaje sunt cele economice, la nivel de comunitate, aceste
investiţii nu sunt făcute într-o manieră eficientă economic. Astfel, cei mai mulţi dintre
fermierii ce au avut resursele necesare au investit în utilaje agricole chiar dacă suprafaţa
exploatată nu justifica o astfel de investiţie. Lipsa cooperării şi lipsa de încredere în diverse
forme de asociere în multe dintre comunităţi a condus la astfel de situaţii.
Revenind la subiectul acestui capitol, putem afirma că există un interes major către
extinderea activităţilor agricole şi creşterea productivităţii. Factorii care blochează în acest
moment trecerea la o agricultură intensivă sunt în primul rând lipsa resurselor financiare şi
în al doilea rând plăţile de agro-mediu care încurajează fermierii să adopte practici agricole
durabile.
“R:Aş vrea să mai construiesc ceva şi să mă profilez, să-mi iau nişte utilaje, ceva
mecanizat, am făcut economie, cu coasa, de arat am arat cu caii, acum toată
lumea s-a modernizat.” (Chirpăr, fermier)
“I: Și-au cumpărat mulţi utilaje?
R: Majoritatea.
I: Și fiecare lucrează pentru el sau lucrează şi pentru alţii?
R: Mai merge, dar foarte puţin.
I: Dar se merită să lucreze fiecare pentru el?
I: Vă întrebam dacă merită investiţia?
R: Nu prea, eu astăzi am fost şi mi-a dat o [...] cu 350 euro, cam 10 legături, 200
de metri, cât să ai.
I: Nu-şi scoate banii. Dar nu puteaţi să împrumutaţi de la cineva din comună?
R: Nu, când împrumuţi atunci se strică.
I: Sau să le închiriaţi.
R: [...][...] asta e, aşa ţi-l iei, e al tău, o pui de-o parte. [...] că unu lucra într-un
fel, fiecare tractor are [...] într-un fel, deci utilajul nu merge la tine.”
(Merghindeal, fermier)*
În ceea ce priveşte utilizarea substanţelor chimice pentru fertilizare sau a pesticidelor,
percepţiile antreprenorilor sunt mai degrabă legate de aspectele economice (eficiente dar cu
preţ ridicat) decât de impactul acestora asupra mediului înconjurător, inclusiv asupra
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sănătăţii oamenilor. La nivel discursiv, prima reacţie este aceea de afirma că la nivelul
localităţii nu se utilizează astfel de substanţe chimice. Ulterior, tema centrală prezentă în
discursul actorilor locali este aceea a utilizării unei cantităţi foarte mici de substanţe chimice
din cauza preţului prohibitiv. Şi în ceea ce priveşte creşterea animalelor au existat relatări
cu privire la utilizarea a diverse substanţe, unele având un impact direct negativ asupra
mediului.
I: Se folosesc, ştiu eu, îngrăşăminte?...
F: Puţin.
I: Ierbicidări...
F: Puţin. Puţin se folosesc pesticidele-astea pentru că şi-astea sunt scumpe şi
oamenii nu prea au şi... Mai puţin. Puţin de tot.” (Merghindeal, fermier)
“R: Avem o zonă frumoasă şi curată, nu e poluată. Oamenii folosesc câte un pic
de azot, dar foarte puţin că îi scump şi ăla. Deci eu îl văd destul de protejat, am
văzut că a început a creşte şi numărul de animale sălbatice, în special căprioare,
iepuri, fazani. Că a fost din anii ‘90 până în 2003-2004 mai mai să dispară
căprioarele de pe raza comunei. Până în ‘90 erau multe hectare cultivate cu
porumb, trifoi, le plăcea, dar acum probabil s-o mai pus şi restricţie cu
vânătoarea asta, dar o început a creşte numărul la animalele sălbatice.”
(Chirpăr, fermier)
”D1: Şi noi am practicat de mulţi ani... Ivomecul injectabil. Şi suntem mulţumiţi
de rezultatul... Ivomec-ului. Poate şi baia aia era bună... Poate era foarte bună.
Dar, automat, acele reziduuri se duceau în sol.
I: Da. Da.
D1: Şi nu-i corect. Nu-i… Mă uitam pe valea asta,… amărâtă cum este… Cineva o
spălat sau ceva s-o dat pe vale … peştii stau cu burta-n sus. Nu-i bine…
I: Nu-i bine.
D1: Nu. Aşa ca om...
D: Destul dacă s-o dus şi-o spălat pompa cum o stropit la cartof...
I: Şi gata, da.
D: Deja pentru ei... Pentru că apa fiind ... mică...
I: A. E mică. Da.
D: Da. Păi acuma-i puţină apă...
D1: Da. Foarte... Seceta... îşi spune cuvântul...
D: Deja... Tot ce-o prins în cale... O distrus... Vedeţi ... Şi să ştiţi, aşa-i pe-aici.”
(Șoarş, fermier)
”I: Animalele cu ce le hrăniţi? Le daţi şi... ceva... cum se cheamă?... Le daţi numai
hrană naturală?...
C: Concentrate?...
I: Sau le daţi şi concentrate ?
C: De exemplu la... vaci, numai nutreţuri lucernă, trifoi şi fân. Şi la oi le dăm şi
porumb. Nu. Alte concentrate nu le dăm. La miei le mai facem ... La miei, până la
şase, şapte săptămâni le dăm concentrate, cu lapte praf, mă rog, ce cumpărăm
din farmaciile-astea veterinare.” (Șoarş, fermier)
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Mediul înconjurător are în principal o valoare economică pentru locuitori şi antreprenori.
Cei care percep mediul înconjurător ca bun public sunt în principal cei ce fac parte din
societatea civilă locală. Percepţiile asupra calităţii mediului înconjurător s-au format în
principal ca urmare a acţiunii unor factori externi de conştientizare.
“Descoperim valorile zonei când luăm contact cu alţii care vin aici. Se miră de
ceva cu care noi suntem obişnuiţi dar ei descoperă că asemenea valori nu au.
Avem un parteneriat cu nişte prieteni din Germania şi i-am cazat acolo unde vam spus că au fost cabane. Ocolul silvic are o cabană acolo, şi întâmplător era un
mare pasionat, un ornitolog d-ăsta pătimaş. Era sfârşitul lui mai începutul lui
iunie şi omu’ o fost extraordinar de impresionat dimineaţa când s-o sculat. O spus
că nu şi-a putut imagina că într-un spaţiu aşa de restrâns să fie atâtea păsări. Şi
a identificat atâtea păsări… noi nici nu ştiam şi el ne-o făcut primul plan de
administrare, de management. Când am spus că o fost declarat spaţiu de
protecţie o venit aici, o lucrat o săptămână şi a făcut un plan pentru
management.“ (Agnita, activist)

„R: Nu ştiu ce să spun. Mă supară faptul când vad că cineva are o grădinuţă mică
cu legume şi pune ierbicid în loc să ardă, să plivească sau să sape. Mă supară
când mă duc la stână şi văd urme peste tot, urme de tractor şi toate stricate, mă
supără că taie copacii. În ultimul timp, totuşi s-au văzut ceva schimbări pentru
că un pic păşunatele au început să fie mai ordonate, mai curate, pentru asta e
subvenţia ca să-ţi ţii în ordine.” (Nocrich, brutar şi activist)
„R: Ce beneficii? Cred că trebuie mai mult promovat cu proiectul ăsta planul de
management, că nici eu nu prea ştiu care o fost beneficiile în afară de subvenţiile
speciale pentru situl Natura 2000. Punct. Mi se pare important că există, că cu
asta se poate deosebi şi pentru turism, şi este într-un fel şi obligaţie şi un semn
pentru oameni că au ceva mai deosebit. Când am fost în Austria ne-am urcat prin
viţă pe un deal unde o fost o iarbă uscată şi o colegă de aici zice „noi de ce ne-am
urcat aici că ăsta e fân de-al nostru? Ce-i deosebit aici?” vezi aici e aşa puţin din
astea şi e ceva deosebit, noi avem din ăsta la grămadă şi e ceva valoros de fapt,
dar noi o avem la grămadă şi nu o apreciem şi asta trebuie, conştientizare. […]
Cum ziceam mai înainte, e de fapt mai natural decât am cunoscut eu în
Germania, şi agricultura care cât de cât s-o mai păstrat aici şi grajdurile cum
sunt mai mult deschise vara şi în Germania mai mult aerisite artificial. Eu nu ştiu
dacă din copilărie am mai văzut rândunici, dar aici sunt, dar în Bavaria la noi
au dispărut deja, nici nu mai sunt atâtea insecte. Păcat este că aici cu Natura
2000, cele mai multe păsări trebuie să te uiţi aşa, adică nu ies în evidenţă, asta
mi se pare un pic deoparte în ceea ce priveşte impactul asupra turismului, deşi
mi se pare foarte important, ca la deschiderea asta de la WWF cu planul de
management ne-a arătat o broască cu burta galbenă dintr-o baltă şi unu a zis „ce
are dacă dispare broasca aia” şi eu am zis „ce are dacă dispare omul?”.
Pământului îi face bine de fapt, contează dacă dispare o specie sau 100, se
32

schimbă ceva, asta e clar. Dar speciile trebuie păstrate, măcar încercat.”
(Marpod, activist)
În cercetarea cantitativă au fost analizate percepțiile gospodăriilor investigate asupra
folosirii fertilizatorilor chimici și naturali fără a apela la ajutorul unui specialist în vederea
calculării cantităților necesare conform cu dimensiunea suprafeței tratate reieșind faptul că
există un nivel de conștientizare asupra efectelor negative asupra mediului înconjurător.
53% dintre gospodăriile participante la anchetă consideră că fertilizanții chimici folosiți
”după ureche” constituie o sursă de poluare pentru apa și solul din zonă, în timp ce, ponderea
celor care consideră acest lucru în cadrul grupului de gospodării care au declarat că folosesc
această practică este cu 10% mai mare. Deci, putem afirma că în cazul fermierilor care
utilizează aceste substanțe există un nivel de cunoaștere mai ridicat privind efectele negative
comparativ cu nivelul general al populației.
Una din trei gospodării participante la studiu sunt de părere că folosirea îngrășământului
chimic nu afectează semnificativ calitatea apei sau a solului, aceeași pondere regăsindu-se și
în rândul gospodăriilor care folosesc fertilizarea chimică. Figura 12 prezintă percepțiile
gospodăriilor privind impactul folosirii îngrășămintelor chimice asupra apei și solului,
comparativ, la nivelul eșantionului total (4.400 gospodării) și la nivelul gospodăriilor care
au declarat că folosesc îngrșăminte chimice pe suprafețele lucrate (840 de gospodării)
Figura 12. Percepții asupra potențialului de poluare al folosirii îngrășămintelor
chimice fără sfatul unui specialist

Opinii asupra activităților de fertilizare chimică
Q: În ce măsură credeți că îngrășămintele chimice pot să reprezinte surse de … în localitatea dvs. folosite fără sfatul unui
specialist
N=4400 gospodării eșantion total, N=840 gospodării care folosesc îngrășăminte chimice
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În ceea ce privește îngrășămintele naturale, Figura 13 prezintă opiniile culese în rândul
eșantionului total de gospodării (4.400) și al gospodăriilor care folosesc îngrășăminte
naturale pe suprafețele exploatate (1.327 gospodării). Opiniile centrale susțin potențialul
scăzut sau foarte scăzut de poluare în cazul folosirii îngrășămintelor naturale fără sfatul unui
33

specialist. Aproximativ două din trei gospodării consideră că impactul folosirii
îngrășămintelor naturale este mai puțin nociv asupra apei și solului, iar această opinie este
mai pronunțată în rândul gospodăriilor care folosesc în practica agricolă acest tip de
fertilizator.
Totuși, există o ușoară diferență în rândul celor care consideră această practică nocivă
pentru mediu, în sensul că grupul celor care afirmă că îngrășămintele naturale dăunează
apei este puțin mai mare (cu 4%) decât cel al persoanelor care consideră că îngrășămintele
naturale afectează mai ales solul.

Opinii
activităților
fertilizare
Figura 13.asupra
Percepții asupra
potențialului de
de poluare
al folosiriinaturală
îngrășămintelor naturale fără
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Q: În ce măsură credeți că îngrășămintele naturale pot să reprezinte surse de … în localitatea dvs., folosite fără sfatul unui
specialist?
N=4400 gospodării eșantion total, N=1327 gospodării care folosesc îngrășăminte naturale
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4.2.

Practici curente la nivelul agenţilor economici

Agenții economici din sectorul agricol exploatează suprafețe a căror medie ( Tabelul 12) este
mai mare decât la nivel național fapt ce sprijină practicarea unei agriculturii extensive sau
încurajează orientarea către mijloace specifice agriculturii intensive. Investigația noastră șia propus să identifice nivelul de utilizare a acestor practici favorabile și nefavorabile
dezvoltării durabile.
Tabelul 12. Suprafețele (ha) medii exploatate de agenții economici investigați, pe tipuri și pe
localități
Localitate

Teren
arabil

AGNITA
ALBESTI
APOLD
ARPASU DE JOS
AVRIG
BECLEAN
BRUIU
CARTA
CINCU
COMANA
DANES
DUMBRAVENI
HOGHILAG
HOGHIZ
LASLEA
MIHAILENI
MOSNA
ROSIA
SASCHIZ
SERCAIA
SOARS
TICUSU
UCEA
VISTEA
VURPAR

95
24
17
30
240
100
120
19
30
25
3
928
8
1
0,10
155
2901
410
165
2
18
5
1006
10

Livadă/vie

Pășune/fâneață

Sere/solar
1

12

78
39
100
25
1
300
43
2
32
167
158
7

4

210
120
180
32
430
8
2
4000

4

Număr
agenți
economici
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
3
2
1
1
1
2
1

Sursa datelor: Ancheta Gallup

Așa cum a rezultat și din cercetarea calitativă, agenții economici sunt interesați de creșterea
productivității prin diverse mijloace. Astfel, firmele utilizează cel mai frecvent
îngrășămintele naturale (80%), lucrările mecanizate (85%) și semințele selecționate (76%),
iar cele mai puține mențiuni vizează substanțele naturale contra dăunătorilor (20%). Chiar
dacă utilizează fertilizatori și pesticide, o mică parte dintre agenții economici folosesc
procedurile de testare a solului (31%). Observăm că semințele selecționate sunt folosite pe
cea mai mare suprafață exploatată – 5227,5 ha, reprezentând 38% din suprafața totală (teren
agricol + pășuni) exploatată, alături de lucrările mecanizate, ce sunt aplicate pe o suprafață
de 5312 ha, reprezentând 39% din suprafața totală exploatată.

35

Figura 14. Ponderile agenților economici din zonă care folosesc diverse practici în
activitatea
și mărimea
Practici agricolă
folosite
de AE suprafețelor tratate astfel (teren agricol + pășuni și
fânețe)
Q: În anul 2011 ați folosit… ?
AE care au ca activitate principală cultivarea terenului, N=41
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Se remarcă faptul că 80% din firme declară că folosesc îngrășăminte naturale, însă suprafața
medie pe care acestea sunt aplicate este de aproape trei ori mai mică decât suprafața medie
pe care se folosesc îngrășăminte chimice (13%, comparativ cu 35% din total teren agricol arabil și pășune și fânețe).
Referitor la substanțele naturale contra dăunătorilor, doar 20% din firme menționează că
aplică astfel de tratamente, iar suprafețele aferente sunt de asemenea foarte mici (1% din
suprafețele exploatate menționate). Mai mult de jumătate dintre firmele investigate (61%)
folosesc pesticide pe 35% din suprafața exploatată. Agenții economici care își desfășoară
activitatea în Vurpăr, Avrig, Beclean sau Șercaia se remarcă prin nivelul ridicat al utilizării
pesticidelor, pe suprafețe mai mari de 75% din cele exploatate, comparativ cu cei din
localitățile învecinate Cârța sau Comana, unde firmele aplică acest tratament pe suprafețe
sub 50% din cele exploatate. Localitățile în care se înregistrează un nivel scăzut (sub 25%
din suprafața exploatată) al utilizării pesticidelor în activitatea agricolă sunt Bruiu, Ticușu,
Hoghilag și Daneș.
29% din agenții economici realizează testări ale solului și 34% aplică planuri de fertilizare
întocmite de specialiști, însă comparativ cu celelalte practici utilizate, suprafețele pentru
care se realizează aceste practici sunt mai restrânse – 3562 ha (26% din total), respectiv 3701
ha (reprezentând 27% din totalul suprafețelor exploatate).
Observăm că există tendințe de adoptare și aplicare a practicilor mai puțin dăunătoare
mediului, precum folosirea substanțelor naturale și consultarea specialiștilor cu privire la
cantitățile folosite. Pe de altă parte, mărimea suprafețelor exploatate impune de asemenea
folosirea practicilor care afectează calitatea mediului, precum lucrările mecanizate și
substanțele chimice, însă agricultura extensivă constituie o opțiune validă pentru firmele din
zonă.
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În ceea ce privește impactul activității agenților economici care se ocupă de creșterea
animalelor asupra mediului, numai 5% dintre aceștia au menționat folosirea furajelor
chimice în activitatea lor. 55% au menționat folosirea antibioticelor pe șeptelul deținut, însă
nici una dintre aceste firme nu a menționat folosirea hormonilor de creștere.
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Figura 15. Practici
ale agenților
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Activitatea de creștere a animalelor presupune și o serie de activități de management al
deșeurilor provenite de la acestea (bălegar, urină). Agenții economici care au răspuns la
întrebarea privind metoda cel mai des folosită pentru transportul bălegarului de fermă au
menționat că îl transportă singuri, folosind mijloace proprii; pentru 68% din firme,
intervalul de timp la care se realizează această activitate variază de la mai puțin de o lună,
până la 24 luni. 18% din firmele care cresc animale în zonă menționează că folosesc bălegarul
sau îl ard în propria curte.

Agenți economici – practici ferme

Figura 16.Metode folosite de agenții economici care cresc animale în managementul
deșeurilor provenite de la acestea
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Referitor la urina provenită de la animale, 57% dintre ferme folosesc un bazin impermeabil
pentru colectarea acesteia, iar un procent de patru ori mai mic (15%) nu o colectează,
respectiv o lasă să se infiltreze prin podeaua de pământ a grajdului. Mențiunile ”Altceva”
cuprind utilizarea foselor sau evacuarea urinei împreună cu bălegarul sau paiele din grajd.

4.3.

Practici curente la nivelul gospodăriilor

Analiza practicilor aplicate de gospodăriile din zonă a cuprins atât proprietarii de teren
arabil cât și proprietarii de pășuni și/sau fânețe. Din numărul total de gospodării investigate,
circa jumătate au menționat că dețin în proprietate teren arabil, iar o treime au menționat
că dețin în proprietate suprafețe de pășune și/sau fâneață. Acest lucru este explicat și prin
faptul că în multe dintre comune există pășunatul comunal accesibil micilor antreprenori.
Comparativ cu nivelul utilizării anumitor practici agricole de către agenții economici din
zonă, în activitatea agricolă a gospodăriilor acestea sunt mai puțin frecvente. Un prim motiv
este acela al mărimii suprafețelor deținute, care nu impune neapărat folosirea lucrărilor
mecanizate sau a substanțelor chimice. Al doilea motiv pentru care aceste practici sunt mai
puțin folosite îl reprezintă costurile aferente, care se află la un nivel foarte ridicat pentru a fi
suportate de o gospodărie. Un alt motiv îl constituie caracteristicile și calitatea terenurilor
deținute – poziționarea terenurilor și calitatea solului din zonele respective nu permit în
anumite cazuri practicarea agriculturii (motive invocate de asemenea pentru abandonul sau
lăsarea acestor terenuri în pârloagă).

Practici folosite de gospodării – teren arabil

Figura 17. Practici folosite în cultivarea terenului de gospodăriile proprietare de teren
arabil.
Q: Care dintre următoarele le-ați folosit în ultimul an?
Gospodării care dețin teren arabil, N=2130

Q: Dacă DA, pe ce suprafață?
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Datele culese arată că în cazul cultivării terenurilor, gospodăriile folosesc mai multe mijloace
de creștere a productivității. Astfel, cele două practici folosite îndeosebi de gospodăriile care
exploatează teren agricol sunt utilizarea îngrășămintele naturale (59%) și a lucrărilor
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mecanizate (58%).Un număr foarte mic de gospodării folosesc planuri de fertilizare
întocmite de specialiști (1%) sau testări ale solului (2%).
Asemenea rezultatelor din ancheta asupra firmelor, rezultatele anchetei asupra
gospodăriilor arată că practicile agricole folosite de gospodării se realizează pe suprafețe
vaste din cele exploatate. 44% din suprafața totală de teren arabil din zonă exploatată de
gospodării este tratată cu îngrășăminte chimice, comparativ cu 37% suprafață arabilă tratată
cu îngrășăminte naturale. Observăm că doar pentru 10% din suprafața exploatată
îngrășămintele chimice se aplică în urma unui plan realizat de un specialist.
Dimensiunile suprafețelor pe care se aplică practicile agricole investigate arată că 58% din
suprafața arabilă exploatată este lucrată cu mijloace mecanizate.
Un număr restrâns de practici sunt folosite pe suprafețele ocupate de pășuni sau fânețe.
Astfel, una din cinci gospodării care dețin pășuni folosește pe aceasta îngrășăminte naturale,
și o pondere asemănătoare folosesc lucrări mecanizate. Doar 4% menționează că aplică
îngrășăminte chimice pe aceste suprafețe.
Numărul restrâns de practici utilizate pe pășuni și fânețe se reflectă și în dimensiunea
suprafețelor exploatate. Astfel, practicile menționate drept cele mai frecvente sunt aplicate
pe suprafețe mai mari – 20% din suprafața totală a pășunilor exploatate este fertilizată cu
ajutorul îngrășămintelor naturale și 27% este lucrată cu mijloace mecanizate.

Practici folosite de gospodării – pășune sau fâneață

Figura 18.Practici folosite de gospodăriile ce dețin pășuni și/sau fânețe.
Q: Care dintre următoarele le-ați folosit în ultimul an?
Gospodării care dețin pășune sau fâneață, N=1652

Q: Dacă DA, pe ce suprafață?
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Practicile care pot avea un impact negativ calitatea mediului (îngrășămintele chimice) sunt
mai puțin folosite pe pășuni, însă acestea sunt totuși aplicate pe porțiuni care însumate ajung
până la 10% din suprafețele deținute.
Un număr mic de gospodării s-au remarcat prin acțiuni de intensificare a activității agricole,
prin achiziția recentă a utilajelor și mașinilor agricole. 6% din acești proprietari (128
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gospodării) au investit în ultimii cinci ani bani pentru achiziția de utilaje agricole, în
principal tractoare și remorci și pluguri pentru tractoare. 2% au investit în achiziția de utilaje
agricole precum cositoare, cultivatoare, semănători cu tracțiune mecanică. În medie, una
din zece gospodării investigate deține cel puțin un tractor, remorcă sau plug pentru tractor.
1% din gospodăriile cu activitate în agricultură dețin în medie 1 autocamion/autofurgonetă.

Dotarea gospodăriilor în vederea practicilor agricole
intensive

Figura 19. Dotarea gospodăriilor cu mijloace pentru exploatarea suprafețelor deținute.
Q: Aveți în stare de funcționare… ?
Total eșantion, N=4400, % mențiuni ”Da”
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Folosirea lucrărilor mecanizate raportată la numărul de utilaje existente indică necesitatea
unui comportament de asociere sau colaborare între proprietarii acestor utilaje și
proprietarii de teren sau pășuni. De altfel, această colaborare se impune mai ales din cauza
costurilor ridicate de achiziție și apoi de utilizare a acestor utilaje, alături de nivelul scăzut
al eficienței în situația utilizării utilajelor doar pe suprafața proprie.
Analizând doar utilajele mecanizate folosite în mod direct la realizarea lucrărilor agricole,
constatăm că 59% sunt tractoare iar restul reprezintă cositoare, cultivatoare, semănătoare
cu tracțiune mecanică, combine sau batoze.
Raportat la suprafețele exploatate (teren arabil și pășuni), se intervine cu un utilaj mecanizat
(indiferent de tipul acestuia) la 24 ha, iar pe categorii, datele arată că raportul intervenției
cu lucrări mecanizate este de 1 tractor la 41 hectare și 1 alt utilaj mecanizat (cositoare,
cultivatoare, semănătoare cu tracțiune mecanică, combine sau batoze) la 57 hectare.
Practicile de fertilizare chimică a suprafețelor exploatate sunt mai intens folosite pe terenuri
arabile decât pe pășuni, și în general, terenurile arabile sunt în mai mare măsură afectate de
intervenții de fertilizare sau de pesticidele chimice. De asemenea, gospodăriile intervin cu
mijloace mecanizate în mai mare măsură pe terenurile arabile decât pe fânețe.
Hărțile privind suprafețele tratate chimic în vederea fertilizării și combaterii dăunătorilor și
harta gradului de folosire a lucrărilor mecanizate oferă informații detaliate despre aceste
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practici la nivel de localitate, pentru fiecare dintre cele două grupuri cuprinse în anchetă –
gospodării și agenți economici.
În ceea ce privește folosirea îngrășămintelor chimice, dimensiunea suprafețelor tratate de
gospodării este mai mică în partea de est a zonei și crește gradual o dată cu dispunerea
localităților pe direcția est-vest. Există trei excepții în care nivelul de folosire al substanțelor
chimice pentru fertilizare depășește 40% din suprafețele exploatate de gospodării: Agnita,
Voila și Hoghiz.
Activitatea agenților economici se remarcă printr-un nivel mai intens de utilizare a
îngrășămintelor chimice, mai ales în localități precum Vurpăr, Avrig, Beclean și Șercaia,
unde firmele investigate au declarat că folosesc astfel de substanțe pe porțiuni de 75%-100%
din suprafețele exploatate. Datele privind activitatea agenților economici din Cârța, Albești
și Saschiz îi poziționează pe aceștia pe locul al doilea ca impact asupra mediului prin
folosirea de îngrășăminte chimice, suprafețele tratate astfel reprezentând 50% până la 75%
din cele deținute.
Impactul activității gospodăriilor asupra mediului prin folosirea pesticidelor este foarte
redus, mai ales în localitățile din partea de centru a zonei, unde aceste substanțe se aplică pe
porțiuni de cel mult 5% din suprafețele exploatate. Cele mai mari suprafețe tratate de
gospodării cu substanțe chimice împotriva dăunătorilor (până la 40% din cele deținute) se
află în proprietatea locuitorilor din Valea Viilor, Moșna, Daneș, Agnita – în partea de nordvest a zonei, Roșia – în partea de vest și Comana – în partea de sud-est.
Observăm că folosirea pesticidelor de către agenții economici se încadrează în același tipar
ca și folosirea îngrășămintelor chimice. Astfel, activitatea agenților economici din Vurpăr,
Avrig, Beclean și Șercaia cuprinde folosirea acestor substanțe pe aproape întreaga suprafață
exploatată, în timp ce suprafața tratată cu pesticide de către firmele din Albești și Saschiz
reprezintă între jumătate și 75% din cea pe care aceștia o exploatează.
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Figura 20. Harta practicilor de utilizare a îngrășămintelor chimice în zonă
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Figura 21. Harta practicilor de folosire a pesticidelor în zonă
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Figura 22. Harta nivelului de utilizare al lucrărilor mecanizate în zonă
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Comparativ cu folosirea substanțelor chimice pentru fertilizare sau combatarea
dăunătorilor, gospodăriile menționează mai frecvent folosirea lucrărilor mecanizate, iar
suprafețele pe care se intervine cu astfel de utilaje este mai mare. Cu excepția unui număr
mic de localități, gospodăriile din zonă folosesc lucrări mecanizate pe cel puțin 20% din
suprafețele deținute. Se remarcă partea sud-estică a zonei, în care aceste activități se
realizează pe suprafețe foarte mari, reprezentând mai mult de jumătate din suprafețele
deținute, ce cuprinde localitățile Ungra, Comana și Hoghiz.
Numărul agenților economici care intervin cu mijloace mecanizate pe suprafețele exploatate
crește de asemenea. Observăm că cel mai mare nivel de intervenție mecanizată (mai mult de
75% din suprafețele exploatate) este raportat în localitățile situate la periferia zonei: Avrig,
Vurpăr, Cârța, Beclean, Șercaia, Hoghiz, Albești, Dumbrăveni.

4.4.

Percepţii asupra avantajelor şi dezavantajelor utilizării unor practici ce
nu dăunează mediului

Principalul avantaj perceput al utilizării practicilor agricole durabile îl reprezintă
stimulentele financiare oferite, respectiv plăţile de agro-mediu. Pe termen scurt, plăţile de
agro-mediu reuşesc să impună adoptarea unor comportamente și practici favorabile
mediului. Pe termen lung, acestea ar putea contribui într-o anumită măsură la schimbarea
atitudinilor faţă de mediu, prin înţelegerea consecinţelor acţiunilor individuale asupra
resurselor de mediu ca bun comun.
“L: Acum se cam lucrează, că cu subvenţiile astea toată lumea lucrează, că na, se
dau nişte bani.
I: Astea de agro-mediu sau ce subvenţii?
L: Păi depinde cum îl bagi, la agr-omediu, la... Îs mai multe modalităţi. Acum
depinde oamenii cum...
I: Au fost oameni interesaţi de aceste subvenţii de agro-mediu?
L: Au fost, cum să nu fie? Îs nişte bani, şi vorba aia că cureţi şi terenul, că dacă
nu erau bani...” (reprezentant autorităţi locale, Nocrich)
„Mulți o să zică că nu avem beneficii, că o să ne pună niște restricții, asta îi, deci
cei care au mai depus cerere pe la APIA și o mai băgat și pe agro-mediu, deci
trebuie să respectam niște reguli, și coasa se începe din mijlocul tarlalei spre
exterior să poată fugi viețuitoarele. Poate o să vină timpul să ne ajute.” (Chirpăr,
fermier)
Un posibil avantaj al utilizării practicilor agricole durabile ar fi acela că promovează o serie
de metode folosite de generaţiile ajunse la vârsta a treia, astfel că, aceste practici promovate
nu reprezintă experienţe noi pentru comunitate. Acolo, unde generaţiile de vârsta a treia
sunt încă active, există o experienţă la care s-ar putea face apel pentru o mai bună înţelegere
a necesităţii schimbării metodelor folosite.
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”R: Da bineînţeles. Deci ce am vrut să zic? Deci 3 părţi se lucra şi una rămânea
liberă de ogor. Ogorul era un hotar lăsat un an sau doi, maxim 3 ani, să stea, să
se odihnească şi acolo fiecare avea loc de o [...], cum erau măsurile agrare
înainte. Făcea arenda cu ciobanul, cu oile satului, că nu era ca acum un cioban
care să aibă sute de oi, avea cel mult 30 de oi pentru că şi alea trebuie nutreţ şi se
muta strunga. Deci, o săptămână stătea strunga pe locul meu, se plătea pentru
treaba asta, după aceea, omul care avea locul se ducea împreună cu ajutoare şi
ciobanul şi îl muta cu un loc, două, mai sus sau care comanda. Deci aşa se făcea
gunoirea terenului agricol la Fofeldea şi în satele vecine. Dar la Fofeldea asta era
o practică puternică. Pe urmă iarna, o familie avea cam 5-7-9 vite, trebe fân,
trebe nutreţuri, iarna se scotea cu săniile gunoiul şi se ducea pe arături, deci asta
era un lucru agricol necesar.” (Fofeldea, activist)
În ceea ce priveşte dezavantajele, acestea sunt legate de slaba eficienţă economică a
agriculturii tradiţionale şi a producţiei ecologice sau bio: costurile de producţie sunt mari
(implică multă forţă de muncă), producţia este mult mai mică, piaţa de desfacere nu este
încă pregătită să ofere un preţ echitabil, cerinţele sunt prea stricte.
“S-ar putea mai ales prin agricultura ecologică, deci în a da produse naturale,
deci s-ar putea, implica mai multă muncă şi producţii mai mici pentru că un
hectar de porumb dacă îl cultivi şi îi dai azot... deci numai la asta se referă,
produse naturale dar asta necesită costuri de producţie mari, să lucrezi numai
manual şi producţiile sunt mai mici. La noi este foarte mult de muncă în ceea ce
priveşte cultura de buruieni, există foarte multe buruieni. Sunt pachetele pentru
agricultură de la Apia
I: Cele de la Agro-mediu.
R: Agro-mediu care te obligă să nu intri cu tractorul, să coseşti numai după o
anumită perioadă, să nu strici cuiburile la păsări, le respectăm. Dar de Natura
2000 nu văd să ne fi ajutat cu ceva până acum, poate de aici încolo. Eu sunt
inginer zootehnist la bază, îmi plac animalele, ţiu la ele cât pot de mult dar pe noi
nu ne ajută nimeni” (Alţâna, reprezentant autorităţi locale)
“F: Păi... Se respectă, dar... Aţi văzut că la... ca să... Deci eu ştiu că ... mai sunt
unii de la Ţichindeal care... fac... produse de-astea BIO. Şi zice că ... deci... Ia lapte
de la un anumit fermier. BIO. Dar... pe fermierul ăla îl testează în fiecare lună...
Apa trebuie să... de unde beau animalele trebuie să fie fără nu ştiu ce... impurităţi,
în sol să nu existe nu ştiu ce... iarba trebuie să fie aşa, aşa, aşa. Deci... e foarte
greu. Îs nişte...
I: Reguli foarte stricte.
F: Stricte.
I: Şi credeţi că nu ... ar corespunde calitatea mediului aici? A terenului, a apei?
F: Corespunde, dar... Aţi văzut că omul ca să... Primăvara dacă se duce şi curăţă
locul, poate mai aruncă şi cu nişte azot sau cu ceva. Pe unele terenuri ca să aibă
producţie. Ca să poată să-şi ţină animalele, să poată să facă fân, să poată... Şi
asta... îi împiedică. Până la urmă. Sau porumbul. Dacă nu... îl ajuţi să... cu nişte...
îngrăşământ chimic... Cât de puţin, dacă nu-l ajuţi... el nu se face. Şi-atunci... Sau
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grâul, sau ăstea. Nu se face. Şi-atuncea, ei... Astea le găseşte... produsele
animaliere le găseşte, când... le... predai acolo.” (Merghindeal, fermier)
În plus, există încă o atitudine rezervată sau chiar negativă faţă de şansele de succes real al
agriculturii ecologice în România.
”F: Păi a fost astă primăvară ceva cu ecologicul ăsta, prin oraş, ne-a chemat, dar
eu nu m-am băgat. S-au băgat de aici de la noi, unii, dar-s numai vorbe. N-am
timp să [...] stau aşa cum sunt şi gata. Dar ecologic e, că doar cine umblă cu
ierbicid sau cu ceva? La porumb am dat, dar pe păşunat am mai dat cu
îngrăşământ cu ceva de 20 de ani cine a mai dat? Că aia e ecologic.
I: Nu s-a mai dat pentru că...?
F: Păi cine-şi permite să dea?” (Șoarş, fermier)
“R: Folosim utilaje moderne în funcţie de banii pe care îi avem. Folosesc
îngrăşăminte ca să îmi obţin producţia. Normal nu mă interesează să fac ceva
bio pentru că nu am piaţă şi asta e o prostie. Să nu mă întrebaţi de din astea că
n-are rost să discutăm. Să nu aud că de ce nu producem bio că nu avem piaţă şi
bio înseamnă cu totul şi cu totul altceva.
I: Deci nu există piaţă de nici un fel?
R: Bio?
I: În general pentru produsele agricole.
R: Ba există, dar bio înseamnă cu totul şi cu totul altceva şi se produce la nişte
costuri enorme. Oamenii nu au bani să cumpere ceva normal, tradiţional dar
bio.” (Agnita, antreprenor)

47

5. Activităţi de creştere a animalelor şi prelucrare a produselor

animaliere
Caracteristicile zonei, prezentate într-un raport anterior (“Beneficii socio-economice ale
includerii zonei Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt în aria Natura 2000”), reliefează un potențial
deosebit pentru exploatarea principalei resurse naturale disponibile în această zonă –
terenul agricol. Terenurile agricole din zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt prezintă o serie
de avantaje pentru exploatare fiind însă, condiționate de poziționarea geografică și de
criteriile aferente statutului de arie protejată din care face parte zona.
Datele statistice referitoare la activitatea economică2 relevă faptul că există un număr mai
mare de agenți economici activi ce activează în domeniul agriculturii și silviculturii
comparativ cu media națională sau a regiunii Centru, de care aparține administrativ zona.
Ancheta Gallup a inclus un număr de 41 agenți economici care au ca activitate principală
cultivarea terenului din cei 160 înregistrați și activi în zonă în domeniul agricultură,
silvicultură și pescuit.
Potențialul de dezvoltare al unei afaceri în agricultură în zonă este reliefat și de evoluția
financiară a firmelor din acest domeniu din perioada 2006-2010. Analiza cifrelor de afaceri
ale firmelor care și-au depus situațiile financiare pe anul 2010 arată că, în medie, o firmă cu
activitate în agricultură a avut o cifră de afaceri de 235.514 Euro. Tabelul 13 arată faptul că
în perioada 2006-2010 agenții economici investigați au cunoscut creșteri semnificative ale
vânzărilor. Firmele din Șercaia, Dumbrăveni sau Saschiz au avut cifre de afaceri mai mari
comparativ cu media menționată anterior. Se constată, de asemenea, diferențe mari între
nivelul activității și respectiv nivelul vânzărilor între participanții la studiu pe localități,
diferențe care se mențin de-a lungul perioadei 2006-2010.
Tabelul 13. Cifrele de afaceri ale agenților economici care se ocupă de cultivarea pământului Localitate
SERCAIA
DUMBRAVENI
SASCHIZ
VISTEA
MOSNA
HOGHIZ
AGNITA
BRUIU
ROSIA
ALBESTI

CA 2006

CA 2007

CA 2008

CA 2009

CA 2010

3.077.765
1.789.612
1.296.705
296.737
332.132
2.011
235.319
124.008
5.861
64.004

4.397.742
2.309.186
1.261.311
516.105
366.142
1.656
230.134
200.364
8.873
37.283

5.419.700
2.196.213
1.280.933
512.237
598.840
204.518
296.207
222.860
26.675
42.760

5.341.441
3.361.074
1.015.642
640.381
586.777
458.379
317.634
227.091
61.251
23.809

3.856.876
3.434.731
1.271.513
902.402
734.211
522.192
297.701
181.637
75.752
12.781

Sursa datelor: Ancheta Gallup

În termeni de mărime a suprafețelor exploatate, datele culese (Tabelul 14) arată că
exploatațiile agricole cu suprafețele arabile cele mai mari se regăsesc pe teritoriul
localităților Dumbrăveni (3,710 ha), Roșia (5,802 ha) și Viștea (2,012 ha). Comparativ, cele
mai mari suprafețe de pășune folosite se află în Viștea (4,000 ha), Dumbrăveni (667 ha) și
Șoarș (430 ha). O categorie foarte restrânsă este cea a firmelor care dețin suprafețe ocupate
Conform Raport Gallup – ” Beneficiile socio-economice ale includerii zonei Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt în aria
NATURA 2000”, 2013, pag. 24
2
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de livezi sau vii și a celor care folosesc sere sau solare. Din mențiunile participanților, numai
29 hectare sunt ocupate de livezi sau vii, și doar 1 hectar a fost menționat ca și suprafață
destinată serelor. Din informațiile culese se remarcă doi agenți economici care menționează
suprafețe arabile foarte mici (maxim 1 ha), care au drept specific unul cultivarea plantelor
aromatice, iar celălalt fiind o întreprindere individuală.
Tabelul 14. Suprafețele cumulate (ha) exploatate de agenții economici investigați, pe tipuri și
pe localități
număr
Teren
Localitate
Livadă/vie Pășune/fâneață Sere/solar
agenți
arabil
economici
AGNITA
ALBESTI
APOLD
ARPASU DE JOS
AVRIG
BECLEAN
BRUIU
CARTA
CINCU
COMANA
DANES
DUMBRAVENI
HOGHILAG
HOGHIZ
LASLEA
MIHAILENI
MOSNA
ROSIA
SASCHIZ
SERCAIA
SOARS
TICUSU
UCEA
VISTEA
VURPAR
TOTAL

190
71
17
30
240
100
120
19
30
25
3
3.710
8
1
0,1
155
5.802
820
330
2
18
5
2.012
10

13.718
Sursa datelor: Ancheta Gallup

155
233
100
25
1

12

1

3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
3
2
1
1
1
2
1

1

41

300
43
2
32
667
158
7

13

4

210
120
180
63
430
8
2
4.000

29

6.736
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5.1.

Practici actuale la nivelul agenților economici

Cei mai mulți dintre agenții economici au adoptat o abordare economică de maximizare a
profitului prin dezvoltarea unor ferme mixte: cultivarea terenului și creșterea animalelor.
Astfel, din 41 de agenți economici ce dețin suprafețe arabile, 24 folosesc produsele obținute
în activitatea agricolă pentru a susține activitatea de creștere a animalelor.

Destinația producției agricole

Figura 23. Destinația produselor obținute în activitatea agricolă
Q: Cea mai mare parte a producției agricole este…
Agenți economici a căror activitate este cultivarea terenului, N=41

Procesată în cadrul
societății dvs.
2%

Vândută en-gros
23%

Vândută en-detail
4%
Altă situație
4%

Folosită ca hrană pentru
animalele din ferma /
societatea dvs.
58%

NȘ/NR
9%

Dimensiunea fermelor cuprinse în anchetă este mai degrabă moderată – cele de bovine nu
depășesc 300 capete, cele mai mari ferme de oi dețin 700 capete, iar cele de porci nu
depășesc 100 capete. Datele statistice referitoare la exploațiile agricole cu efective de
porcine 3 arată că la nivel național un număr de 143 exploatații dețin mai mult de 1000
capete. Una din aceste exploatații își desfășoară activitatea în zonă și a fost inclusă în ancheta
Gallup, efectivul său de porcine atingând 4000 capete.
Însumat, șeptelul deținut de agenții economici din zonă, pe categorii de animale reliefează
faptul că ovinele și porcinele sunt categoriile preferate de fermieri. Comparativ, numărul
bovinelor din fermele investigate este de circa trei ori mai mic decât al numărului de capete
de porcine. Caprele și păsările sunt prezente în ferme, însă aceste efective sunt mult mai mici
comparativ cu principalele categorii exploatate.

3

INSSE, Recensământul Agricol 2010
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Figura 24. Efective deținute în prezent și efective dorite. Diferența procentuală între efectivul
actual și cel dorit

Nivelul șeptelului dorit de AE

Q: La ce efectiv doriți să ajungeți?
Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=40
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În ceea ce privește intențiile de sporire a efectivelor de animale deținute, procentual vorbind,
se remarcă efectivele de caprine, al căror număr ar putea să crească cu 362% în anii
următori. Se menține totodată interesul pentru fermele de porcine, ale căror efective ar
trebui să crească cu 225%. Intenții de extindere există și pentru fermele de ovine, fiind
preconizată o creștere de 192% a efectivului dacă aceste intenții sunt realizate. O creștere
semnificativă s-ar înregistra, de asemenea, și în rândul efectivelor de bovine, care ar crește
cu 102%.
În cadrul agenților economici incluși în anchetă, se remarcă numărul mare al celor care își
doresc să crească efectivele de bovine – 43%, și de ovine – 38%. O pondere mai scăzută o
reprezintă cei care urmăresc creșterea efectivelor de porcine (23%).

Intenții de mărire a efectivelor

Figura 25.Intenții de mărire a efectivelor din fermă.
Q: În următorii 5 ani intenționați să sporiți efectivele de animale din ferma dvs.?
Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=40. Mențiuni ”Da”
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Aceste planuri de creștere a șeptelului sunt însoțite și de planuri de a investi în infrastructura
necesară numărului de capete dorit. Astfel, jumătate din agenții economici care
intenționează să crească șeptelul au în plan să construiască grajduri sau adăposturi noi
pentru achizițiile de animale.

Modificări ale produselor comercializate

Figura 26. Intenții de dezvoltare în rândul fermelor

Q: Pentru a ajunge la acest efectiv plănuiți să construiți noi grajduri sau adăposturi?
Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=40

Nu
22%

Da
52%
NS
3%

NR
23%

În ceea ce privește modalitățile de desfacere a produselor rezultate din activitatea de creștere
a animalelor, principalul produs comercializat de fermele din zonă este laptele (62% din
mențiuni), apoi carnea (31%). Deoarece un număr mic de ferme au capacitatea de a prelucra
produsele obținute, acest lucru se reflectă și în mențiunile celor care comercializează
produse derivate: doar 17% din firme comercializează produse derivate din lapte și doar 9%
vând produse derivate din carne.
Figura 27. Produse obținute și comercializate în activitatea de
creștere a animalelor

Produse comercializate

Q: Care sunt produsele pe care le comercializați?
Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=40
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5.2.

Practici actuale la nivelul gospodăriilor

Asemenea gospodăriilor a căror activitate principală este cultivarea terenului, activitățile de
creștere a animalelor la nivelul gospodăriilor au mai degrabă un specific de subzistență, prin
faptul că cea mai mare pondere a produselor obținute sunt consumate de gospodărie și/sau
împreună cu alte persoane. Doar o gospodărie din zece obține beneficii economice în urma
produselor rezultate din activitatea agricolă. În acest context, exploatarea potențialului
oferit de resursele naturale rămâne la un nivel scăzut.

Modalități de întrebuințare a produselor agricole obținute

Figura 28.Întrebuințarea produselor agricole obținute de gospodării
Q: Din produsele (recoltă sau animale) pe care le-aţi obţinut în ultimele 12 luni, cam cât...
Total eșantion, N=4400
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Dintre gospodăriile incluse în anchetă, numai 2% au menționat că au făcut investiții recente
(în ultimii cinci ani) în construcții destinate adăpostirii animalelor (grajduri), iar 6% au
menționat investiții în extinderea șeptelului.

Investiții în activitatea de creștere a animalelor

Figura 29. Investiții în activitatea de creștere a animalelor
Q: În ultimii 5 ani ați investit bani pentru construit grajd?
N=4400 gospodării

Q: În ultimii 5 ani ați investit bani pentru cumpărat animale?
N=4400 gospodării
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Referitor la animalele deținute de gospodării, cele mai multe mențiuni fac referire la păsările
de curte (60%), iar a doua categorie de animale menționată o constituie porcinele (27% din
gospodării). 17% dintre gospodării au declarat că dețin bovine, iar un procent asemănător
(15%) au menționat că se ocupă de creșterea ovinelor.
În cadrul gospodăriilor care dețin animale, șeptelul este compus, în medie pe categorii, din
7 bovine, 3 porcine, 1 cal, 61 ovine, 12 capre și 15 păsări de curte. Mai există o categorie
restrânsă de gospodării (5%) care se ocupă de creșterea altor animale (de exemplu, iepuri)
sau care se ocupă de stupărit (2%).

Proprietari de animale

Figura 30. Dimensiunea șeptelului la nivelul gospodăriilor
Q: Câte animale aveţi în gospodărie?
Total eșantion, N=4400
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Cel mai mare număr declarat de capete deținute pe categorii reliefează acele gospodării
pentru care activitatea de creștere a animalelor are caracter economic. Cele 467 gospodării
incluse în anchetă care au obținut profit în urma produselor vândute din activitatea agricolă
sau creșterea animalelor au menționat un venit mediu anual din comercializarea produselor
agricole de 9.231 lei. Subvențiile pentru activitățile agricole (incluzând plăți de agro-mediu
sau subvențiile pentru animale) sunt, pentru exploatațiile medii și mari o sursă de venit
aproape egală cu cea obținută din comercializarea produselor agricole și, de cele mai multe
ori mai mari decât cheltuielile (vezi Tabelul 15)
Tabelul 15 - Venituri și cheltuieli ale gospodăriilor în activități agricole

Care a fost suma
totala pe care ati
obtinut-o in ultimele
12 luni din vanzarea
produselor agricole?

Care a fost valoarea totala
a subventiilor pentru
agricultura primite de
gospodaria dvs. in anul
2011 (includeti aici toate
tipurile de subventii –
ajutoare de stat pentru
motorina, plati pe
suprafata, plati de
agromediu etc.)?

Care a fost suma totala pe
care ati investit-o in ultimul
an in activitatea agricola? Va
rugam sa adunati toti banii
pe care i-ati cheltuit pentru
achizitionarea de materii
prime, lucrari agricole,
cresterea animalelor etc.

0,3 - 0,5 ha

2.050

429

732

0,5 - 1 ha

2.648

846

975

1-2 ha

2.601

1.267

1.754

Clasa de mărime
a exploatației
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Care a fost suma
totala pe care ati
obtinut-o in ultimele
12 luni din vanzarea
produselor agricole?

Care a fost valoarea totala
a subventiilor pentru
agricultura primite de
gospodaria dvs. in anul
2011 (includeti aici toate
tipurile de subventii –
ajutoare de stat pentru
motorina, plati pe
suprafata, plati de
agromediu etc.)?

Care a fost suma totala pe
care ati investit-o in ultimul
an in activitatea agricola? Va
rugam sa adunati toti banii
pe care i-ati cheltuit pentru
achizitionarea de materii
prime, lucrari agricole,
cresterea animalelor etc.

2-5 ha

3.843

1.813

2.319

5-10 ha

6.697

4.875

5.826

10-20 ha

9.091

7.731

7.131

20-30 ha

16.303

15.174

13.759

30-50 ha

15.739

18.012

7.855

50-100 ha

55.080

49.211

39.343

peste 100 ha

31.146

60.435

67.975

Total
9.231
5.240
Sursa datelor: Ancheta în rândul gospodăriilor, Gallup, 2012

4.356

Clasa de mărime
a exploatației

În rândul populației există de asemenea intenția de a investi în extinderea șeptelului. În ceea
ce privește potențialul de mărire a șeptelului, se remarcă un număr de localități în care
investițiile urmărite sunt semnificative: Porumbacu de Jos, unde în urma achizițiilor în
următorii doi ani șeptelul de porcine ar crește cu 75% sau mai mult; Jibert, Dumbrăveni și
Saschiz, unde investiția se centrează pe bovine; apoi Daneș, Biertan, Nocrich și Beclean,
unde tendința este de a mări efectivele de ovine.
Datele arată, de asemenea, o posibilă grupare a localităților după intențiile de extindere al
efectivelor de animale, pe categorii. Astfel, localitățile din partea estică a zonei, prezintă un
potențial mai mare de creștere al efectivelor de bovine.
În partea nordică a regiunii, demarcată de localitățile Daneș, Hoghilag, Dumbrăveni, Laslea
și Biertan, populația dorește să investească cu precădere în achiziția de ovine, cu excepția
localității Dumbrăveni, unde se mai urmărește de asemenea creșterea numărului de bovine.
Intențiile de extindere a șeptelului în localitățile din partea de sud-vest a zonei sunt centrate
din nou pe ovine. Întâlnim totuși două excepții în această parte – Roșia și Porumbacu de
Jos, unde gospodăriile s-au declarat în mai mare măsură interesate de achiziția de bovine și
porcine, potențialul de creștere al acestor efective fiind mai mare decât cel de creștere
calculat pentru ovine.
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Figura 31. Ponderile de creștere a șeptelului pe categorii și pe localități în zonă
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5.3.

Tendinţe de schimbare a profilului fermelor

Sectorul agricol este marcat în ultimii ani de o serie de transformări ca rezultat al
schimbărilor pieţei agricole dar şi ca rezultat al măsurilor de sprijinire a dezvoltării
sectorului agricol implementate de stat. O primă tendinţă identificată din interviurile
calitative este o mai mare orientare către activităţile de creştere a animalelor şi, în
consecinţă, o reducere a suprafeţelor agricole cultivate. Acest lucru este justificat pe de-o
parte prin relieful zonei, prin calitatea solului şi condiţiile naturale existente, iar pe de altă
parte printr-o mai mare profitabilitate a activităţilor de creştere a animalelor.
“Multe arabile sunt pe post de păşune, multe s-au lăsat de se cosesc, acum am
încercat prin primărie că a achiziţionat un tractor de 120 de cai cu plug, o
combină de recoltat păioase şi primăria ne ajută că face prestări servicii la un
preţ mai mic, particularii ne ia cam în jur la 500 lei hectarul la treierat, primăria
prin hotărâre de consiliu ne ia 280 de lei hectarul şi atunci ne gândim că s-ar
putea întâmpla să creştem şi noi, să ajungem iar să cultivăm.” (Chirpăr, fermier)
În ceea ce priveşte creşterea animalelor, tendința predominantă este de orientare către
creşterea ovinelor datorită costurilor mai mici de îngrijire şi subvenţiilor acordate pentru
animale. Astfel, există fermieri care au 500 – 1.000 de oi, iar suprafeţele de păşune ajung să
fie insuficiente pentru şeptelul dorit şi în unele cazuri chiar şi pentru şeptelul actual. Există
opinii care arată că această creştere bruscă a efectivelor de oi au adus într-o primă etapă o
serie de efecte negative asupra altor culturi sau asupra mediului în general: pierderi la
nivelul culturilor agricole sau pierderea diversităţii vegetaţiei.
”I: nu, mă refer la cei mai înstăriţi ca să zic aşa
R: în jur de 1.000 de oi or avea
I: şi vorbim de 3-4 oameni?
R: 2 sunt
I: şi sunt mai multe ferme cu 50 de vaci?
R: tot 2
I: restul sunt oameni care au 1-2?
R: da, şi 1-2 şi 10 şi 20” (Brădeni, fermier)
”C: [...] cea mai mare valoare în ziua de azi. N-ai pământ, n-ai unde să stai cu ele.
Poţi să... Mulţi şi-au cumpărat şi nu ştiu ce se va întâmpla cu ei. I-am ţinut...
mulţi... poate am 500 eu, care... care le ţin eu oile pe la mine. Şi le-am spus: copii,
de la anul, faceţi ce vreţi, am şi eu destule acum. Mai am un prieten în [...], are
vreo 150, mai am un prieten mai are şi el 150. Fac şi eu [...] aşa fac şi eu cu ăştia
2, fac 1.000 de oi, zic gata, n-are rost să mai încurcăm. Am 1.500 cu totul. Am 3
cârduri, numai eu ştiu cum le descurc” (Chirpăr, fermier)
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”Dacă continuă subvenţiile se va dezvolta mult creşterea ovinelor, e şi zona de
aşa ceva, dar în dauna la alte şi a culturilor. S-o mai liniştit puţin dar a fost
problema şi cu pagubele care se făcea la oameni toamna, d-asta m-am şi retras
eu de la semănatul păioaselor, i-am pus şi pe primar şi pe poliţai dar zic că nu
pot să facă nimic, ca să dai în judecată e un lanţ întreg, dovezi, după aia să aştepţi
toamna ca să vezi producţia medie la hectar cât a influenţat mâncarea oilor şi
sunt nişte nenorociri” (Chripăr, fermier)
”Acum fraţii ăştia au studii puternice, au 2 facultăţi, s-au axat pe stupărie şi acum
văd că încet încet vor să se extindă şi pe alte şi anul asta din înscriere au fost la
mine, din discuţiile cu ei, recolta de miere e foarte proastă şi mai sunt încă 1-2-3
producători care au peste 60-70 stupi, toţi se plâng că nu au miere, din cauza
oilor, asta am vrut să vă spun, oaia rade tot, pe când ca să poţi să faci flori de
fâneaţă trebuie să treacă iulie, după Sf Ilie se intra la coasă de fân, pe când aştia
rade tot şi când să iasă floarea, o mănâncă, sărăceşte şi vegetaţia, sărăcesc toate”
(Fofeldea, activist)
O altă tendinţă identificată în această regiune este aceea de a schimba rasele de animale
domestice crescute. Astfel, fermierii locali se arată interesaţi şi chiar au făcut primele
demersuri pentru importarea şi adaptarea unor rase mai productive, atât în cazul ovinelor
cât şi în cazul bovinelor.
”G: Păi a tot crescut. Da, da. A tot crescut. Şi bărbată-miu acuma tinde şi spre
rasă... ştiţi?... Nu să mai ţie orice. A adus nişte berbeci din-ăştia...Cum îi zice?...
Southfolk de pe la... unguri de pe-acolo. Din Ungaria... Deci vrea să aibă şi rasă...
Cât de cât acuma. Să facă o selecţie aşa pe ... anumite rase...
I: Tot pentru carne, nu pentru...
G: Da. Pentru carne.” (Soarş, fermier)
“H: Am unul, dar nu-i chiar 100% de rasă. E dintr-un berbec din ăsta adus de
afară şi dintr-o oaie ţurcană. E jumate jumate, e metiş cum se spune, nu e rasă
pură 100%, dar să sperăm că în viitor... Deci e mult pentru... dacă eu am de
exemplu 15 oi, să mă duc să iau un berbec de rasă cu 500 de euro... nu se rentează
la mine. Dacă şi statul ar pune ceva, atunci am aduce şi l-aş lua. Dar aşa, 500 de
euro... când vezi, stai un pic aşa, că eu trebuie să ţin oile astea 3-4 ani ca să scot
profitul [...]. Nu, se mişcă rău lucrurile.” (Merghindeal, fermier)
E: La început a fost mai greu. Odată pentru... a fost... greu pentru că nu exista
infrastructura, a trebuit să se construiască infrastructura... În al doilea rând,
personalul trebuia educat în direcţia creşterii bovinei de carne... Este un pic
diferită faţă de creşterea vacilor de lapte pentru că această vacă nu necesită
suplimente, nu necesită să fie ţinută în stabulaţie... Este un lucru total deosebit şi
nu înţelegeau nici măcar muncitorii de la fermă cum să laşi vaca la minus 30 de
grade să o ningă... şi să o... să-ngheţe (Marpod, fermier)
Ancheta în rândul gospodăriilor din zonă a reliefat că doar 3% dintre gospodăriile
participante la studiu intenționează ca în următorii doi ani să-și dezvolte o nouă exploatație
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agricolă, iar aproape jumătate din acestea doresc o exploatație agricolă bazată pe cultivarea
cerealelor. 16% intenționează să se ocupe de pomicultură, și doar 5% dintre cei care doresc
să investească într-o afacere în agricultură în următorii doi ani menționează legumicultura.

Intenția de a dezvolta o exploatație agricolă

Figura 32. Intenții de dezvoltare a unei exploatații agricole.
Q: În următorii 2 ani dvs. sau altcineva din familie aveți intenția să
dezvoltați o exploatație agricolă?
N=4400 gospodării

Q: Ce fel de exploatație agricolă vreți să dezvoltați?
N=129 gospodării care intenționează să-și dezvolte o exploatație
agricolă
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Un număr de aproximativ două ori mai mare decât cel al gospodăriilor care intenționează să
investească într-o exploatație agricolă îl reprezintă categoria celor care intenționează să
investească în dezvoltarea unei ferme. Pentru cei 6% viitori antreprenori se conturează trei
profile de ferme, dintre care ponderea cea mai mare o au fermele de bovine (44% din
mențiuni). A doua categorie de animale vizate o reprezintă ovinele (21%) iar pe ultimul loc
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află porcinele
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La nivelul agenților economici investigați a fost identificat un număr restrâns de schimbări
ale profilului fermei. Doar patru agenți și-au schimbat în ultimii 5 ani profilul fermei, din
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care doi au renunțat la bovine, unul a renunțat la porcine iar ultimul a renunțat la creșterea
caprinelor.

Modificări ale profilului fermei
Figura 34. Schimbări ale profilului fermei

Q: În ultimii cinci ani ați schimbat profilul fermei, adică ați renunțat să mai creșteți anumite tipuri de
animale și v-ați orientat către altele?
Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=40

Da
10%
Nu
76%

NR
14%

Schimbările survenite în profilul fermei au afectat de asemenea și tipul produselor
comercializate; 15% dintre agenții economici cuprinși în anchetă au menționat că au aplicat
schimbări importante la nivelul produselor comercializate în ultimii doi ani.

Modificări ale produselor comercializate

Figura 35. Modificări la nivelul produselor comercializate

Q: Dar în ce privește tipurile de produse comercializate, ați făcut schimbări importante în
ultimii cinci ani?
Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=40

Da
15%

Nu
77%
NR
8%

Nivelul efectivelor actuale deținute atât de agenții economici cât și de gospodării,
transformate în UVM/hectar, arată că cele mai multe localități sunt relativ ”statice”,
respectiv gradul de încărcare cu UVM la hectarul de pășune are o valoare scăzută iar
potențialul de creștere calculat în urma intențiilor de sporire a efectivelor nu ar modifica
acest nivel.
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Se demarcă o serie de localități în care se înregistrează o încărcare scăzută cu UVM la
unitatea de suprafață (mai puțin de 0,5 UVM/ha), și care prezintă un potențial scăzut de
creștere al încărcării cu UVM/ha: Mihăileni, Merghindeal, Hoghiz, Arpașu de Jos, Cârța și
Porumbacu de Jos.
La polul opus, constatăm că în Cincu, Beclean, Mândra și Marpod există deja o încărcare de
2 UVM/ha, iar datele culese pentru aceste localități arată intenții de creștere semnificativă
a șeptelului; această supraîncărcare poate afecta nivelul subvențiilor primite pentru pășuni.
O creștere semnificativă se prevede și în cazul localității Dumbrăveni, de la 1-2 UVM/ha la
peste 2 UVM/ha.
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Figura 36. Situația UVM actual și UVM potențial pe hectar în localitățile din zonă
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6. Evoluţia intravilanului şi a sectorului imobiliar
6.1.

Evoluţia suprafeţei intravilane

Evoluţia intravilanului este un aspect foarte important ce caracterizează relaţia mediul
natural – mediul construit. Dezvoltarea economică a unei localităţi este însoţită de
dezvoltarea cadrului construit (intravilanul localităţii), aceasta realizându-se pe baza
planurilor urbanistice aprobate la nivel local.
Datele statistice oficiale disponibile la nivelul Institutului Naţional de Statistică prezintă
doar evoluţia suprafeţei intravilane în mediul urban. Comparând datele la nivelul celor 3
judeţe din zona de proiect constatăm că, deşi urbanul din judeţul Braşov are o suprafaţă ce
se detaşează cu mult faţă de Mureş şi Sibiu, în perioada 2008 – 2011 acesta a înregistrat cea
mai mică creştere atât în cifre absolute cât şi procentual. Cea mai mare creştere a fost în
judeţul Mureş, unde suprafaţa intravilană urbană a crescut cu 1.952 ha reprezentând 14%
din suprafaţa anului 2008.
Figura 37 – Evoluţia suprafeţei intravilane în mediul urban, pe judeţe (ha)
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Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

În ceea ce priveşte datele despre localităţile urbane din zona analizată, cele 4 oraşe nu şi-au
extins suprafaţa intravilană în perioada 2008 – 2011. În judeţul Mureş 3 oraşe cu suprafeţe
foarte mici şi-au dublat sau triplat suprafaţa intravilană în 2009 şi 2010: Sângeorgiu de
Pădure (1.311 ha în 2010 faţă de 405 în 2009), Sărmaşu (1,054 ha în 2010 faţă de 512 ha în
2009) şi Ungheni (718 ha în 2009 faţă de 254 ha în 2008). Şi în cazul judeţului Sibiu,
creşterile mai importante ale suprafeţei intravilane s-au înregistrat în oraşe cu suprafeţe
mici, dar acestea sunt în afara zonei analizate: Copşa Mică (319 ha în 2011 faţă de 180 ha în
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2010), Tălmaciu (320 ha în 2011 faţă de 193 ha în 2010), Cisnădie (628 ha în 2011 faţă de
411 ha în 2010) şi Ocna Sibiului (327 ha în 2011 faţă de 250 ha în 2010). Deci, deşi în cele
trei judeţe implicate a existat dezvoltare ce a condus la extinderea extravilanului, aceasta nu
s-a înregistrat şi în zona proiectului, ci mai aproape de centrii urbani importanţi: Tg. Mureş
şi Sibiu.
Din datele culese direct de la primării, observăm că a existat nu număr mic de comune unde
a fost modificată suprafaţa intravilană în ultimii 10 ani: 9 localităţi din cele 44 din zonă din
care: 4 din judeţul Sibiu (Alţâna, Cârţa, Laslea, Moşna), 2 din judeţul Mureş (Apold, Albeşti)
şi 3 din judeţul Braşov (Ucea, Ungra şi Şercaia). În cele 9 localităţi au fost făcute în total 11
modificări ale suprafeţei intravilane, dintre acestea 9 fiind făcute înainte de 2009, începutul
crizei financiare în România. Cu o singură excepţie (comuna Ungra a cărei suprafaţa
intravilană a fost redusă cu 20 ha în 2011 ca urmare a rectificării graniţelor cadastrale),
suprafaţa intravilană a crescut la fiecare modificare, în medie crescând cu 25 ha. Cel mai
frecvent motiv pentru mărirea suprafeţei intravilane este extinderea suprafeţelor destinate
locuirii. În doar 2 cazuri, extinderea a vizat investiţii economice (crearea unui parc
fotovoltaic şi construirea unui depozit).
La momentul cercetării, suprafaţa intravilană a uneia din comunele incluse în cercetarea
calitativă era în curs de extindere, motivul fiind legat tot de spaţiul locativ. Comuna Marpod
este situată la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Sibiu şi a devenit atractivă pentru
tinerii care provin din localitate şi care lucrează în Sibiu.
”I: Ce se întâmplă cu intravilanul în ultimii ani? S-a mai extins?
E: Intravilanul l-am mai extins pentru că avem cerinţe de... avem cerere de...
I: Locuri pentru case.
E: Pentru case. Da. Am oferit în baza legii 15/2003, am oferit mai multe locuri de
casă pentru tineri. Am... şi acum avem o lucrare de... am comasat, am... l-am
alipit, acuma îl dezmembrăm ca să putem face locuri de casă de 500 de metri
pătraţi. Avem cereri chiar destul de multe pentru construcţii de casă. Pentru [...]
departe de Sibiu şi le convine ca să vină aici.
I: Deci vin oameni din Sibiu [...]?
E: Nu. Deci tineri de-ai noştri, care v-am spus, avem tineri, dar lucrează în Sibiu.
Îşi fac case aici, nu îşi cumpără apartamente la Sibiu, că-s foarte scumpe. Ei cu
nici jumătate din preţul cu care ar cumpăra un apartament la bloc îşi fac o casă
la Marpod. Şi fac naveta. Fac naveta către Sibiu şi [...]” (Marpod, reprezentant
autorităţi locale)
Suprafaţa ocupată de construcţii reprezintă în medie 2% din suprafaţa totală a localităţilor
(15.731 ha, conform datelor statistice oficiale de la Institutul Naţional de Statistică).
Localităţile cu ponderea cea mai mare a suprafeţelor construite se află în judeţul Braşov:
Ucea, Beclean, Ungra. Un caz special îl reprezintă localităţile Cincu şi Soarş, pe teritoriul
cărora se află Unitatea Militară de la Cincu, astfel că suprafaţa construită ajunge la o pondere
de 29% respectiv 17%.
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6.2.

Evoluţia preţului terenului agricol

La nivel naţional, evoluţia preţului terenului agricol a fost una aflată pe un trend puternic
ascendent începând din 2004 după cum arată un raport4 realizat de DTZ Echinox în 2012.
Acelaşi raport arată că există un interes crescut din partea investitorilor la nivel internaţional
pentru sectorul agricol date fiind creşterea preţului produselor agricole în ultimul deceniu
şi prognozele ce susţin o creştere a cererii de produse agricole.
Figura 38 – Evoluţia preţului terenului agricol în perioada 2000 - 2011
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Sursa datelor: Agricultural Land Investment - Romania 2012, DTZ Echinox

Chiar dacă preţul terenului la nivel naţional a crescut în perioada 2000 – 2008 cu
aproximativ 300% la nivel naţional, preţul hectarului de teren agricol este încă foarte scăzut
comparativ cu alte state europene (raportul mai sus menţionat estimează că preţul terenului
în România este de 3-7 ori mai mic decât în cele mai multe state europene).
Un alt raport5 ce promovează investiţiile în terenul agricol din România, arată faptul că se
aşteaptă ca preţul terenului să crească datorită mai multor factori: calitatea ridicată a solului,
preţul încă scăzut comparativ cu celelalte state europene, cererea ridicată din partea
fermierilor din UE, sprijinul financiar acordat de UE şi Guvernul României pentru
dezvoltarea sectorului agricol şi a mediului rural, creşterea preţurilor produselor agricole la

4

Agricultural Land Investment - Romania 2012, DTZ Echinox
http://www.dtz.ro/marketing/DTZ_Echinox_Investitii_in_terenuri_agricole_29.02.2012/DTZ%20Agricultural%20land%
20market%20in%20Romania%20teaser_21.02.pdf
5
Investing in Agricultural land in Romania, Cerestial Farming Funding,
http://www.cerestialfarminvest.com/assets/Uploads/Literatuur/Investing-in-agricultural-land.pdf
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nivel internaţional, inflaţia ce ar putea urma ca urmare a introducerii monedei Euro şi care
va afecta şi preţul terenului agricol.
Preţul estimat în raportul DTZ Echinox variază de la o regiune la alta, media cea mai mică
fiind înregistrată în Nord-Est (1.550 Euro/ha), preţul mediu cel mai ridicat înregistrânduse în regiunea Centru şi Sud-Est (2.200 Euro/ha). Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă un
caz special, având o medie de 2.650 Euro/ha, fiind influenţată probabil şi de dezvoltarea
imobiliară. În interpretarea acestor estimări trebuie avut în vedere faptul că se bazează pe
date colectate la nivelul antreprenorilor imobiliari.
Tabelul 16 – Preţul mediu al terenului agricol după regiunea de dezvoltare
Suprafaţa terenului agricol
Preţul mediu al terenului agricol
Regiunea
(ha)
(Euro/ha)
Nord-Vest
1.800.000
1.800
Centru
1.620.000
2.200
Nord-Est
1.900.000
1.550
Sud-Est
2.190.000
2.150
Sud
2.300.000
2.200
Bucureşti-Ilfov
62.300
2.650
Sud-Vest
1.600.000
1.650
Vest
1.700.000
2.150
Sursa datelor: Agricultural Land Investment - Romania 2012, DTZ Echinox

Şi în zona de proiect, terenul agricol a început să fie comercializat încă de la începutul anilor
’90, odată cu aplicarea Legii fondului funciar. De-a lungul timpului, preţul hectarului de
teren agricol s-a aflat pe un trend ascendent, fiind impulsionat de interesul unor investitori
locali sau externi pentru achiziţionarea unor suprafeţe mari de teren. La început, preţul
terenurilor se situa în intervalul 50 – 100 USD, în prezent intervalul de preţuri fiind mult
mai larg, variind între 500 – 1.000 Euro.
”Noi, asociaţia Cordeiana, am dat 68 hectare, de la 18 persoane, pe urmă, au mai
închiriat 7 hectare de la primărie şi s-a vândut mult teren de cei care sunt la oraş
şi nu au mai putut să-l administreze, la neamţu zicem noi pentru că au venit nişte
saşi sub conducătorul lor, un arab din Paris, şi a luat teren cu ochii închişi, „vinzi
teren? Dar pe unde e?”, „pe acolo”, „bun ai cu titlu de proprietate la Sibiu”, cu
preţul care s-a stabilit atunci de 69 de mărci” (Fofeldea, activist)
”Păi oricum au crescut faţă de perioada respectivă. Dacă atunci se vindea cu 34-5 milioane hectarul, acum preţul mediu e undeva la 25-30 de milioane.
Bineînţeles că dacă sunt în parcele cu o calitate mai specială sau cu un
amplasament mai deosebit poate să crească preţul foarte mult, dar oricum un
teren pentru utilitate agricolă, fară nimic deosebit ajunge la 25-30 de milioane.
Dar nu se mai vinde teren [...] Eu aş zice că terenul nu poate fi evaluat în bani,
asta e ideea mea, terenul este ceva nu se strică, nu se amortizează, nu se
degradează, nu e ca o clădire, ca o construcţie. La ora asta ştiu că se vinde şi cu
20 de milioane hectarul şi zici că ai prins bine, ceea ce mi se pare foarte puţin, la
salariile care sunt, sunt vremuri la care să cumperi nu să vinzi.” (Agnita,
reprezentanţi autorităţi locale)
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Lipsa de perspective în agricultură a proprietarilor de teren a făcut ca terenurile să fie
percepute într-o primă etapă drept un bun ce poate fi valorificat rapid, pentru ca în timp să
devină o investiţie pe termen lung. Totuşi, în 2012 preţul terenului în zona de proiect pare
să fie mai mic decât media estimată de antreprenorii din domeniul investiţiilor imobiliare
pentru regiunea Centru. Chiar şi între localităţi preţurile par să se înscrie pe o plajă destul
de largă, factorii care influenţează preţul fiind legaţi de dezvoltarea infrastructurii rutiere,
accesibilitatea localităţii şi potenţialul pentru comasare.
”I: e mult faţă de alte locuri.
R: chestia este că Hosman este destul de aproape de Sibiu şi toate preţurile diferă,
toate astea se socotesc.” (Merghindeal, fermier)
”R: este destul de scump, pentru că e cineva din Ţichindeal care are o fermă foarte
mare şi a ridicat şi foarte mult preţul şi a cumpărat foarte mult, care nu îl lucra
normal, dar este pentru subvenţie, în fine, nu este treaba mea, nu mă mai supăr
că unu care nu e de aici şi care chiar nu face nimic o putut să cumpere şi noi care
vrem să lucram şi ar fi şi pentru oameni. Până la 1000 euro hectarul s-a ridicat
acum.” (Merghindeal, fermier)
”I: E scump sau e ieftin terenul aici?
F: Nu mi s-a părut scump. Am luat anul trecut cu 550 de euro ha. Acum s-a cam
ridicat preţul.
I: Da. Pare destul de ieftin faţă de alte părţi.
F: Da. Nu-i scump. De ce să zic. Până la urmă nici 1.000 de euro n-ar fi scump,
dar să-l găseşti. Şi nu sunt bani aşa. Ne-am făcut cum am putut cu oamenii. Au
fost oameni de înţeles.” (Șoarş, fermier)
Din interviurile realizate cu actorii locali în această etapă au reieşit următoarele categorii de
preţuri pentru terenurile agricole.
Tabelul 17. Estimări privind prețul terenului agricol

Localitatea

Intervalul de preţ

Agnita
Alţâna
Brădeni
Marpod
Merghindeal
Nocrich
Săsăuş
Soarş

570 - 680 Euro
680 Euro
460 Euro
sub 1.000 Euro
460 – 1.000 Euro
680 Euro
sub 1.000 Euro
570 Euro

Sursa datelor: Interviuri realizate cu actorii locali

Preţurile variază atât de mult şi pentru că piaţa imobiliară este relativ blocată, iar numărul
de tranzacţii este foarte mic. Aşa cum a fost menţionat în capitolele anterioare, plăţile de
agro-mediu au scăzut interesul proprietarilor de a vinde.
”în rest, se pare că ce s-a cumpărat, terenurile care s-au cumpărat, s-au
cumpărat mai ales ca să fie o investiţie” (Agnita, activist)
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”I: se vând terenuri în zonă? Sunt interesaţi oamenii să cumpere?
R: acuma nu mai prea vând, îl ţin că iau subvenţie pe el, ce s-o vândut până acum,
dar acum nu prea se mai vinde.
I: în general cam cât e un hectar aici?
R: ca să-l cumperi cam 2.000 de lei.
I: în alte zone am văzut că e ceva mai scump, ajunge şi la 4.000, de ce credeţi că
e mai ieftin aici?
R: nu ştiu. Ştiu că e un elveţian care tot aşa a cumpărat de la oameni cu 2.000 lei
hectarul.
I: când a cumpărat? Recent?
R: mai demult. O cumpărat multe hectare, 180” (Merghindeal, consilier)

De altfel, aşa cum a fost arătat într-un capitol anterior, din ancheta în rândul gospodăriilor
a reieşit faptul că doar 2% dintre gospodării au investit în ultimii 5 ani în achiziţionarea de
terenuri agricole. Aceste date susţin ideile rezultate în urma cercetării calitative care arată
că la nivel local puterea financiară a localnicilor este foarte redusă.
6.3.

Evoluţia preţului imobilelor

Sectorul imobiliar s-a dezvoltat odată cu creșterea interesului persoanelor din afara
localității: turiști dar și persoane plecate din localitate cu ani în urmă și care se întorc. De
asemenea, perioada de creștere explozivă a prețurilor și a accesibilității creditelor imobiliare
s-a reflectat și în zona de proiect, dar după cum remarcau actorii locali, criza imobiliară nu
a afectat în aceeași măsură zona. În unele localități, actorii locali subliniază faptul că
prețurile au continuat să crească, în timp ce în alte localități, prețurile au scăzut într-o mică
măsură menținându-se la un nivel perceput a fi destul de ridicat. Un alt factor care a
contribuit la creșterea prețurilor imobilelor îl reprezintă și oferta limitată de imobile pentru
vânzare în această zonă, astfel că, deși există multe case nelocuite (în special ale sașilor care
vin doar în vacanțe) acestea nu sunt disponibile pentru cei interesați de achiziționare.
Figura 39 – Factori care influențează prețul imobilelor din zonă din perspectiva actorilor
locali
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”Bucureştenii vin foarte mult pe aici. Din păcate ei nu înţeleg şi nici nu rămân pe
aici. Le place aici pentru că e ceva exotic pentru ei, e altă lume, e o lume est
europeană aici ca peisaj şi îi impresionează şi Sibiul şi Sighişoara. Vin din
Bucureşti şi e o diferenţă mare şi atunci le place pentru 2, 3 zile, o săptămână,
două, e ok, dar după aia... Mulţi îşi şi cumpără o casă, dar o mai neglijează, o
revând, după aia
[...]
Se mişcă ceva în turism şi foarte mulţi clienţi care vor să cumpere casele şi de aia
a crescut preţul destul de mult. Nu ştiu dacă neapărat de aia, că mai e un
fenomen. Sunt...
I: Străini.
A: Nu, străini. Ăştia-s turiştii, dar fenomenul major care ajută la creşterea
preţului caselor este acela că mulţi cei care au plecat la oraş la un moment dat se
întorc înapoi şi de asta i-a...
dar dintre cei tineri, care lucrau la oraş, acum 5 ani, după ce a venit criza, n-au
mai avut locuri de muncă sau au fost plătiţi mai prost, s-au mai retras la ţară,
aici nu plătesc chirie, mâncarea e ieftină, produc ei şi câştigă foarte mult ciobanii.
Deci avem, să zic, vreo 7-8-10 ciobani în sat care produc destui bani încât să mai
implice, să le dea de lucru şi altor câtorva. Şi atunci se mai mişcă şi din punctul
ăsta de vedere. Mai ales cu subvenţiile.
[...]
De când a început criza, cred că au crescut cu vreo 20%. Deci nu foarte mult, dar
au crescut în timpul crizei, deci când toate de la Bucureşti sunt jumate preţul casei
... Acuma de exemplu, uite la noi în zonă, casele sunt între 15 şi 25000 de euro,
aici pe Valea Hărtibaciului” (Alţâna, activist)
”I: vin oamenii din afară să cumpere case aici?
R: nu prea vin.
I: sunt case părăsite sau toate casele sunt ocupate?
R: nu sunt părăsite, sunt saşi care sunt plecaţi dar nu vând casa.
I: şi are cineva grijă de acele case?
R: are, tot de aici din comuna, de obicei acum vara vin, plătesc impozitul, o mai
repară, o întreţin, dar nu o vând pentru că nu se ştie ce se mai întâmplă în
Germania şi vin înapoi la casele lor. Foarte rar când se vinde o casa de sas.”
(Merghindeal, consilier romi)
”I: Şi... Oameni interesaţi de case... Să cumpere case pe-aici prin zonă, au venit?
F: S-au mai cumpărat, dar mai sunt şi case de ... care aparţin saşilor care... încă
nu s-au vândut. Care... Mai vin. Mai vin acasă în vacanţă vara, sau în concediu
aşa... Mai sunt case... Dar tot de... Deci casele s-au cumpărat ... tot... de-aici... din
...” (Merghindeal, fermier)
”I: Vin şi cumpărători din afară interesaţi de case?
E: Da. Avem şi cumpărători din afară, austrieci, nemţi, cam asta primează.
I: Care le cumpără pe post de case de vacanţă...?
E: Da, pe post de case de vacanţă, unii au şi [...] aici, avem şi francezi aici.
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I: Faptul că au venit cumpărători din străinătate, a crescut cumva şi preţul
zonei?
E: Nu. Preţul zonei s-a menţinut. Deci, egal ce cumpărător a fost. Ei vin în general
avizaţi vizavi de preţurile de aici. Vin, studiază piaţa şi nu dau... nici străinul nu
dă mai mult decât să... supraliciteze. În general, străinii sunt un pic mai... ţin mai
tare de preţ decât ai noştri. În general se informează şi nu dau mai mult. Cine au
ridicat preţurile la noi, au fost bucureştenii. Probabil că au vândut apartamente
mai... adică la preţuri mult mai mari şi li s-a părut foarte ieftin la aşa case mari.
Şi au venit aici bucureşteni care au cumpărat în ultimii 2, 3 ani, cel puţin 10
bucureşteni avem. Aici, strada cum aţi urcat, e aproape toată de bucureşteni.”
(Marpod, reprezentant autorităţi locale)
”Din punctul aceasta de vedere Alţânarenii au fost norocoşi, nu au plecat, sau
foarte puţini au plecat în Germania înainte de 1990 şi spre norocul lor nu au
pierdut casele şi majoritatea şi-au păstrat casele şi acuma pe perioada de vară,
de vacanţă, aproape toţi Alţânarenii vin acasă şi îşi petrec concediul aici în
localitatea lor natală. Au păstrat casele şi nici nu sunt închiriate. Toate casele
acestea sunt încuiate, au un administrator care din când în când verifică dacă
totul este în ordine sau dacă, din întâmplare a fost prădată de răufăcători şi din
păcate s-a mai întâmplat în ultima perioadă, deci s-a mai intrat în case, s-a mai
furat, dar nu sunt închiriate, deci să stea cineva tot timpul acolo şi pe timp de
vară vedem numai că dispar lacătele mari de pe porţi, se deschid obloanele şi
atunci ştim că au venit proprietarii acasă.” (Alţâna, cadru didactic)
Analizând datele culese de la nivelul primăriilor constatăm că numărul de tranzacții de
vânzare cumpărare a imobilelor a scăzut drastic imediat după 2008, urmând apoi o perioadă
de relativă constanță.
Figura 40 – Evoluţia numărului mediu anual de locuinţe vândute pe localitate
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Figura 41 – Evoluţia numărului anual de locuinţe vândute pe localitate
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Figura 41 ne arată faptul că în perioada 20–8 - 2010 numărul caselor achiziționate de
persoane care nu aveau domiciliul în localitate a fost într-o permanentă scădere, dar în 2011,
cererea din partea acestora și-a revenit, ajungând să reprezinte aproximativ 50% din total.
Comparând datele la nivel de localitate, observăm că avem localități cu un număr mai ridicat
de tranzacții: Porumbacu (8 în 2008, 10 în 2009, 15 în 2011 și 25 în 2011), Daneș (22 în
2008, 18 în 2009, 17 în 2010 și 11 în 2011) și Dumbrăveni (23 în 2008, 18 în 2009, 13 în
2010 și 9 în 2011). De asemenea, sunt localități în care scăderea a fost mult mai accentuată
decât media (mai mult de 50% comparativ cu scăderea medie de 25%): Daneș, Dumbrăveni,
Chirpăr, Șoarș, Mihăileni, Saschiz și Laslea. Deși afectat de scăderi accentuate, numărul
tranzacțiilor efectuate la nivelul localității Dumbrăveni se menține printre cele mai ridicate
din regiune.
Totuși, atunci când analizăm datele de la nivelul primăriilor cu privire la impozitele pe
veniturile obținute din transferurile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal, se
constată că în perioada 20–9 - 2011 acestea au crescut semnificativ (aproape s-au dublat),
fapt ce susține ipoteza actorilor locali că prețurile au crescut chiar și în perioada de criză
financiară globală.

6

Date de la nivelul a 24 de localități
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Figura 42 – Evoluţia mediei pe localitate a impozitului pe venituri din transferuri de
proprietăți imobiliare din patrimoniul personal
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Întorcându-ne la datele culese de la gospodăriile din zona de proiect, putem afirma, că în
ultimii 5 ani, spațiul locativ a prezentat un interes major pentru locuitorii acestei zone, în
principal din perspectiva creșterii confortului. Astfel, 40% dintre gospodării afirmă că au
investit în ultimii 5 ani în repararea sau modernizarea locuinței. Celelalte tipuri de investiții
sunt mai puțin frecvente (sub 10%). Relevant pentru sectorul imobiliar este faptul că doar
3% au investit în cumpărarea unei locuințe și 2% dintre gospodăriile locale au investit în
achiziționarea de teren agricol.

Investiții la nivelul gospodăriei

Figura 43 – Tipuri de investiții la nivelul gospodăriei
Q: In ultimii 5 ani ați investit bani pentru...?
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Pentru a vedea care este prețul locuințelor în zona de proiect, gospodăriile au fost rugate să
estimeze cât ar putea obține dacă ar vinde imediat locuința. Variațiile prețurilor sunt foarte
mari, cele mai mici prețuri fiind de ordinul miilor de Euro, iar cele mai mari de ordinul
sutelor de mii de Euro. Media este de 36.800 Euro, iar jumătate dintre gospodării estimează
o valoare de maxim 30.000 Euro. Doar 15% apreciază că valoarea locuinței la momentul
cercetării este mai mare de 50.000 Euro.

Prețul mediu al locuințelor

Figura 44 – Prețuri estimate ale locuințelor
Q: Dacă v-ați vinde locuința astăzi ce sumă ați putea obține...?
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Și între localități există variații mari în ceea ce privește prețurile. Așa cum se poate observa
Figura 45, există o serie de localități care au un preț mediu al locuinței scăzut (sub 20.000
Euro): Mihăileni, Moșna, Bruiu, Șoarș, Ungra. La polul opus, se află localități unde prețul
mediu depășește 50.000 Euro: Agnita, Jibert, Mândra și Laslea.
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Figura 45 – Harta prețurilor locuințelor
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Pe lângă tendința de menținere a prețurilor sau de ușoară creștere, actorii locali
menționează și încrederea că prețurile vor mai crește pe termen lung, dat fiind faptul că
oferă un mod de viață care este din ce în ce mai valorizat.
”I: Dar ce puteţi să ne spuneţi despre preţurile caselor din comună?
E: Preţurile caselor au mai scăzut acum. Dar totuşi sunt nişte preţuri mai... Nu
mari, să zicem aşa, dar în general, în 30 şi 40.000 de euro. Cam aşa sunt casele.
I: Cam cât metrul pătrat construit?
E: Păi depinde de mărimea casei. Ştiţi ceva... cel mai mult depinde de [...] pe
metru pătrat, e în funcţie de cum îşi face omul publicitate. O ţine pe internet,
depinde, e negociabil.
I: Cât aţi spus, între 30 şi 40.000 de euro?
E: Da.
I: Deci la 40000 de euro ce casă... câte camere sau ce suprafaţă?
E: Păi la 40000 de euro, să zicem că aţi lua o casă aşa, în jur de 200 de metri
pătraţi construiţi şi cu grădină pe 1500m. Cam aşa. Sunt case, să ştiţi, foarte
trainice. Sunt nişte case cu ziduri de 30cm, peste 30cm, deci foarte...
I: [...] decât săseşti.
E: Exact. Toate sunt pe acelaşi sistem. Jos sunt pivniţe, sus în etaj sunt 3 camere
şi după aceea mai au în extensie, deci cam în L sunt înspre stradă şi în spate mai
au încă 3 sau 4 camere. Toate camere sunt în general peste... între 22-30 metri
pătraţi. Aşa sunt ca mărime.
[...]
Şi sperăm că va mai creşte preţul pentru faptul că sunt interesaţi foarte mult saşii
care au plecat afară, să-şi ia din nou locuinţe în România. Vor şi terenuri să-şi
construiască ceva. Ştii care e chestia, ei au plecat în Germania... de teamă că va
mai reveni fostul regim. Acum când au văzut că şi aici este aşa de bine, mai bine
ar fi preferat să muncească ca şi băieţii ăştia care pleacă afară şi vin înapoi, decât
să stea în Germania. Germania este o ţară superindustrializată şi cu o disciplină
de fier. Copiii nu au sociabilitate. Deci copilul ţi-l ţii numai în curte sau ţi-l duci
cu maşina undeva. Aici, copiii noştri au copilărie. Nu stau toată ziua în internet
sau... Adică pe internet sau aşa. Ei, după amiază, de la 4 jumate-5 după ce îşi fac
temele, ies se joacă aici pe terenul de sport. Şi când vin vara saşii, copiii au
copilărie. Ei se simt în largul lor. Când ies la poartă îi întreb „Ce faci vecine? Ce
nu ştiu ce sau aşa.” Acolo nu discută nimeni cu el. Şi toţi doresc şi vin acum că
sunt în pensie, vin din martie şi mai pleacă numai în noiembrie, decembrie de
aici. Din Germania, toţi care sunt ieşiţi pe pensie, toţi vin încoace. Restul îs legaţi
de servici şi vor mai toţi să-şi ia case înapoi.
I: Acolo contează faptul că...
E: Şi gândeşte-te la o chestie: de exemplu, ei au plecat şi în Germania sunt
muncitori peste tot. Saşii care au rămas aici, mai toţi, sunt în nişte funcţii cheie.
Primar, că din 1000 de etnici germani care mai sunt, mai toţi ocupă nişte posturi
foarte bine cotate la nivel de judeţ şi în toate oraşele din judeţ. Că la [...] avem
primarul sas, la Sibiu, primar sas, Mediaşul la fel, deci peste tot... Şi este nădejde:
uite copilul meu e muncitor acolo, ar putea veni şi mi-aş putea vinde proprietatea
să fie şi copilul meu cu afacerea lui. Pe când, dacă stai în Germania, tot timpul va
fi aşa şi mulţi vor să-şi ia înapoi ceva. ” (Marpod, reprezentant autorităţi locale)

75

7.

Ameninţări şi presiuni socio-economice

Conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar depinde în foarte mare măsură de
factorul uman, de modul în care comunitățile locale reușesc să gestioneze resursele locale
într-o manieră durabilă, dar și de factori macro precum presiunile din partea piețelor,
politicile guvernamentale din sectoarele de activitate de interes în zonă sau politicile privind
dreptul de proprietate.
Relația dintre comunitate/societate și resursele de mediu este una de interes major, orice
plan de management durabil trebuind să ia în calcul analiza celor două componente:
resursele și utilizatorii. Un studiu realizat de Ebenhoh si Pahl-Wostl 7 în 2008 arată că
obținerea unui nivel de cooperare în gestionarea unui sistem resurse comune depinde de o
serie de factori ce țin pe de-o parte de sistemul de resurse, iar pe de altă parte de utilizatori:
 Factori ce țin de sistemul de resurse:
 Mărimea sistemului de resurse
 Productivitatea sistemului de resurse – există un nivel critic care poate
conduce la cooperare în gestionarea resurselor comune; resursele nu trebuie
să fie nici la un nivel scăzut, aproape de epuizare, dar pe de altă parte resursele
trebuie să fie într-un proces de reducere
 Factori ce țin de utilizatori
 Leadership – comunitățile care au experiența organizării și a unor lideri locali
sau care au învățat aceste practici de organizare de la comunități vecine
 Normele sociale existente, capitalul social (încredere, reciprocitate)
 Cunoașterea sistemului social – ecologic, astfel încât utilizatorii să înțeleagă
atributele resurselor utilizate în comun și a modului în care acțiunile lor
afectează aceste resurse comune
 Dependența de resurse, respectiv utilizatorii să fie dependenți de resursele
utilizate în comun
 Autonomie în stabilirea de reguli, respectiv utilizatorii locali să aibă un anumit
nivel de autonomie
Gestionarea într-o manieră durabilă a resurselor comune este probabil să se producă numai
dacă utilizatorii percep scăderea calității sau cantității resurselor, dar o scădere care nu este
prea mare astfel încât planurile și măsurile de gestionare să nu fie percepute drept inutile.
Este foarte important ca utilizatorii să aibă acces la informații de încredere și indicatori
relevanți privind starea resurselor de mediu pentru ca aceste planuri și măsuri să-și atingă
scopul.
Identificarea amenințărilor și presiunilor socio-economice asupra resurselor de mediu
constituie primul pas în realizarea planurilor de management, iar comunicarea acestora
către comunitățile locale poate contribui la punerea în practică a unor măsuri de protejarea
a speciilor și habitatelor.
Ebenhöh, Eva, and Claudia Pahl-Wostl. 2008. ―Agent Behavior between Maximization and Cooperation.‖ Rationality
and Society 20:227–52, în Poteete , Amy , Janssen, Marco and Ostrom, Elinor (2009) - Multiple Methods in Practice:
Collective Action and the Commons, Princeton University Press, 2010
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Pentru identificarea acestei liste de amenințări și presiuni socio-economice au fost folosite
atât metodele calitative cât și cele cantitative de cercetare.
 Dezvoltarea sectorului de creștere a animalelor
Dezvoltarea sectorului de creștere a animalelor trebuie avută în vedere atunci când se
analizează potențialele amenințări pentru fauna și flora locală. Deși este principala activitate
economică ce este percepută la nivel local a avea perspective, creșterea productivității în
acest sector poate avea consecințe negative asupra mediului din cauza creșterii nivelului de
încărcătură cu animale în unele localități, iar pe de altă parte din utilizarea mai frecventă a
unor practici specifice agriculturii intensive.
Așa cum a fost arătat într-un capitol anterior, încărcarea cu animale pe suprafața de pășune
este diferită, iar fermierii au planuri de creștere a efectivelor de animale, în special a ovinelor
care sunt în acest moment cele mai profitabile. Utilizarea în exces a pășunilor în zonele mai
dezvoltate economic în acest sector conduce la reducerea diversității florei, fapt semnalat de
altfel de apicultori. De asemenea, câinii care însoțesc stânele de oi au într-o anumită măsură
un efect negativ asupra animalelor sălbatice.
”E bună ferma de albine dar nu prea suntem sprijiniți, în sensul că dispar foarte
mult salcâmii care ar fi trebuit să fie foarte bine protejați și care n-ar avea voie
să-i taie nimeni și sunt exact pomii pe care dacă te prinde pădurarul sau poliția
te sancționează, exact ca pentru stejar sau carpen. Ăștia îi consideră pomi care
cresc pe toate drumurile, dar tocmai aia sunt necesari că sunt în primul rând
meliferi și în al II-lea rând sunt niște pomi care au rădăcinile foarte bine înfipte
și care stabilește pământul, terenul, unde se taie ăștia apar găuri, râpi și nu
interesează pe nimeni. Noi am cerut la asociație, în fiecare comună, câte un
stupar să i se elibereze ca un fel de legitimație, comisar de mediu voluntar, deci
neplătit, deci nici nu mă pot lega de oameni sau să mă duc la politie „domne
Ionescu taie salcâmi” că mă întreabă „în ce calitate?” [....] tot în privința, un
dușman al albinelor ar fi numărul mare de oi care sunt în comună, la noi toată
comuna e înconjurată de oi și dispare floarea de pe câmp, ala e iar un neajuns al
stuparilor
I: de când a început să crească numărul oilor?
R: păi de când se dă subvenții, cum devine rentabil, statul sau cine îl plătește pe
crescătorul de oi îl plătește ca să țină oi și să obțină venit, e bine, dar pe noi ne
afectează foarte mult ca dispare floarea din câmp și mai ales acum e perioada
cea mai bună, noi merge și le dăm siropuri specifice pentru albine” (aplicultor,
Chirpăr)
”Au fost înainte, da, erau ... când erau culturi erau şi animale sălbatice mai multe.
De exemplu, mistreţii care, ei stricau culturile. Nu mai sunt nici ăia, dar ăia,
bine... De mulţi factori acolo, printre care şi animalele, stânile. Deci, oile multe
care, ei s-au înmulţit, păşunează foarte mult teren şi normal că lor nu le convine
dacă ... Sunt deranjate într-o oarecare măsură, mă refer la mistreţ sau lup. Dar,
de exemplu, căpriori sau căprioare, cum ar veni, din acelea sunt foarte multe,
pentru că ei, ele stau mai mult în pădure, pe terenul unde se cultivă fân şi nu-s
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aşa pretenţioase ca alte specii care vor mai multă linişte sau chiar şi hrană. ”
(Șoarș, reprezentant autorități locale)

”E chiar... adică e o zonă mai părăsită, dar avem o problemă cu câinii. Sunt foarte
multe stâni şi câinii mai trag în jos puietul, mai ales căprioare, iepuri... mai
mănâncă şi asta e o problemă, dar nu foarte mare, cum credeam că se înmuleţesc
aşa mult.” (Alţâna, activist)

 Utilizarea substanțelor chimice pentru creșterea productivității
Utilizarea substanțelor chimice pentru creșterea productivității în agricultură este o
problematică destul de greu de cuantificat și de comparat cu alte zone în lipsa unor date
adecvate. Totuși, trebuie să remarcăm că prima reacție a actorilor locali este de a afirma că
nu se folosesc deloc fertilizatori chimici sau pesticide. Datele culese direct de la nivelul
gospodăriilor și al agenților economici din domeniul agriculturii arată că exploatarea
terenului arabil este însoțită în foarte multe cazuri de folosirea îngrășămintelor chimice. În
cazul pășunilor se folosesc mai puține astfel de substanțe chimice pe de-o parte pentru că
există îngrășămintele naturale pe care le pot folosi fără cost (în cazul celor care dețin și
animale), dar și pentru că se primesc plăți de agromediu pentru pășuni, fiind interzise astfel
de practici. Evaluarea cantității de substanțe chimice și a limitelor acceptabile pentru mediu
este una foarte subiectivă. Actorii locali intervievați au ca punct de reper perioada comunistă
când în zonă era pe de-o parte industrie, iar pe de altă parte se practica o agricultură
intensivă (ferme mari de animale, îngrășăminte chimice etc.)
”R: eu zic că e o calitate a mediului destul de bună că e o zonă nepoluată. În anii
anteriori era mai poluată din mai multe motive, că erau CAP-urile unde se
eliminau dejecții mai multe, ăsta era adevărul, curgea pe vale dejecțiile astea, pe
câmp fiind suprafețe mari de păioase se mai dădea foc și se mai polua atmosfera,
dar acum nu
I: bănuiesc că se foloseau foarte mult și fertilizatori
R: da, se dădeau foarte multe îngrășăminte chimice, acum de obicei oamenii dau
îngrășăminte naturale pe câmp, mai dau și din alea dar într-o cantitate foarte
mică care nu cred că afectează mediul deloc. De exemplu dacă dai într-un an de
zile 100kg de azotat de amoniu la hectar nu e o cantitate prea mare, dacă se dă
gunoi de grajd 30t și se dă și 100kg de azot și e suprafața mică unde se folosește
îngrășăminte chimice, să nu greșesc, nu știu dacă 20% din suprafața terenului
arabil mai e lucrat, restul se folosește tot ca fâneață. Eu zic că în privința mediului
stăm foarte bine” (Chirpăr, fermier)
”Nu mai e așa poluat, nu mai sunt chimicale, nu mai sunt îngrășăminte chimice
aruncate, depozitate, cum era pe vremea CAP-ului. Prea puțini mai ierbicidează
și cât ierbicidează? Acolo o fâșie de porumb cât au, mai mult se pășunează și se
cosește, deci nu mai e ca înainte lucrate hectare întregi, e alt aer, mai sănătos
(Alțâna, reprezentant autorități locale)
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”Păi practic să fie vreo 12 ani de când s-a închis total și de atunci au apărut și
pescari pe aici. Până atunci nu, mirosea groaznic! Aveau o stație de decantare
ziceau ei, dar nu se făcea decantare și îi dădeau drumul și atunci tot orașul
mirosea a substanțe de la tăbăcărie. Era o sursă de poluare foarte mare, plus
fabricile celelalte, dar celelalte nu prea poluau. Era fabrica de tricotaje care nu
prea folosea substanțe chimice, era sus fabrica de mobilă și prelucrări metalice,
mai foloseau tratamente termice și cromau, nichelau și de acolo mai rezultau
niște substanțe chimice dar mai puțin. Asta era, tăbăcăria era principalul! Tot
atunci era poluare mare și de la fermele de stat. Erau concentrate multe
animale.” (Agnita, activist)
Pe lângă aceste substanțe chimice menite să crească productivitatea cultivării plantelor
respondenții au menționat și alte substanțe chimice ce ajung în mediul înconjurător
afectând ecosistemul, respectiv substanțe folosite ca deparazitar extern pentru oi.
”Acum mai poluează ferma din capătul oraşului. De acolo, ăia mai au probleme
că nu au un sistem de deversare, foarte mult se duce direct în vale. Nu ştiu care e
situaţia, în ce măsură poluează crescătorii de oi, deci ei trebuie primăvara să facă
îmbăieri la oi
I: de ce?
R: după ce se tund, se îmbăiază ca să se deparaziteze de râie în general. Şi atunci
au nişte sisteme, nişte bazine în pământ, unde pun nişte substanţe chimice şi bagă
oile acolo
I: şi teoretic aia se duce în pământ, nu?
R: se duce în pământ, se duce în vale, face scurgere în vale în pământ, nu-s
identificate, astea pot fi făcute undeva din beton pe un pârâu de nici nu-l găseşti,
sau face anul asta aici, la anul dincolo, dar ei trebuie să-şi facă îmbăierea şi
folosesc substanţe chimice” (Agnita, activist)

 Tendința de creștere a nivelului de mecanizare
Creșterea nivelului de resurse financiare în zonă (ca urmare a profitului obținut din activități
agricole, a veniturilor din migrația pentru muncă sau ca urmare a investițiilor din afara
zonei) au condus la creșterea numărului de utilaje în zonă. Așa cum a fost menționat întrun capitol anterior, achiziția utilajelor nu a avut la bază calcule economice la nivelul
gospodăriilor. Lucrările mecanizate sunt folosite și în prezent atât de agenții economici cât
și de gospodării. Doar că în cazul gospodăriilor, practica cea mai obișnuită este de a nu presta
lucrări mecanizate altor gospodării, utilajele fiind folosite pentru propriile exploatații
agricole. Pe termen mai lung este posibil ca gospodăriile care au achiziționat astfel de utilaje
să realizeze mai multe lucrări mecanizate pentru a-și recupera investițiile.
”Nu mai sunt oameni care să lucreze, nu se mai folosesc lucrările agricole
tradiționale, au început să vină tractoare foarte mari, de mare capacitate, a
început să se schimbe inclusiv structura zootehniei, au apărut animale noi,
bizonii în zonă. Deci sunt foarte multe schimbări și nu știm în ce măsură ele
influențează pozitiv sau negativ conceptul de Natura 2000.” (Agnita, activist)
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”I:Întrebam cam care ar fi motivele pentru care rămâne teren nelucrat?
R: forța de muncă îmbătrânită și foarte scumpă motorina pentru cei care nu au
utilajele lor. Cei care au utilajele lor să zicem că se mai descurcă, dar în momentul
în care vrei să plătești și motorina și faptul că cineva îți lucră terenul îi foarte
scump. Și îs oamenii săraci, nu au posibilități toți să aibă tractor și alte utilaje
agricole” (Brădeni, reprezentant autorități locale)
”Deci majoritatea acum și-au cumpărat utilaje și și-l fac mecanizat, am văzut că
mai nou acum prea putini lucrează și cu prese de baloți dreptunghiulari, baloți
cilindrici cu ridicătoare, îi încarcă și îi depozitează, deci nu angajează sau să ia
cu ziua oameni din ăștia. Nu le mai place la tineret agricultura, zootehnia”
(Chirpăr, fermier)

 Mecanismele de monitorizare a respectării regulilor impuse prin plățile de agromediu
sunt percepute drept ineficiente
Plățile de agromediu și subvențiile pentru animale au reprezentat un impuls foarte puternic
pentru agricultura din această zonă. Plățile de agromediu au făcut ca suprafețele abandonate
sau nelucrate să se micșoreze. În același timp, a avut și efecte nedorite precum blocaje în
procesul de arendare și mutarea arendării și mai mult în sfera informalului. Din discuțiile
cu actorii locali a reieșit ideea neîncrederii în mecanismele de monitorizare a respectării
regulilor impuse în schimbul acestor ajutoare financiare. Pe termen lung, neîncrederea în
normă conduce la slăbirea acesteia și este posibil să apară strategii de ocolire sau de
încălcare a acestor reguli fără a fi sancționat.
”R: dar nu coseşte pentru că lasă oile şi e cosit gata, deci terenul ăla care e dat lui
în chirie cu oile, el ar trebui un sfert să-l aibă liber, total, nu ca am pe hârtie, se
tot învârt avioanele astea de control pe aici, degeaba, că din avion vezi verde sau
vezi un pic mai galben
I: nu se fac controale?
R: nu se fac că nu e nici interes. Să-ţi zic ceva, tu dumneata şef de Apia sau ce eşti,
de exemplu, vin eu cu 10 kg de telemea „ia-le domne”, ‚vezi că vin în data de în
control”, „cu cine ai vorbit? Cu ciobanul?”, „nu era la locul lui”, trece controlul,
mai vine alţii şi aşa se face, d-aia nu merge în România pentru că o mică ciupeală,
un mic dar te obligă la a face greşeli. Se încearcă acum dar nu ştiu cât se reuşeşte
pentru că dacă nu eşti proprietar nu ai interesul de aţi crea puterea economică
de care ai nevoie, văd şi eu că încerc să fac unele probleme dar vin alţii care zic
„lasă-i în pace că doar nu-i al tău”, păi nu e al meu, dar e al nostru” (Fofeldea,
activist)
”I: Da. Am înţeles că aţi luat şi plăţi de agromediu?
F: Da.
I: Pentru ce? Pentru păşune?
F: Pentru păşune. Da.
I: Am înţeles. A fost dificil? A trebuit să faceţi ceva diferit?
F: Am curăţat păşunea. Am curăţat-o. Am avut echipă, am curăţat la mărăcini,
am curăţit toată păşunea.
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I: Da, da, da.
F: Dacă nu, vine şi ne controlează şi nu luăm nimic.
I: Da chiar, vin şi controlează?
F: Da. Am avut control şi la oi, în anul ăsta, numai de 2 săptămâni, că la noi ăştia
care avem oi vine şi ne controlează. La ăia care are [...], pe ăia nu-i controlează.”
(Șoarș, fermier)

 Despăduriri

În localitățile în care calitatea lemnului este ridicată actorii locali intervievați au menționat
tăierile necontrolate de pădure ca una din principalele probleme de mediu cu care se
confruntă zona. Din păcate datele oficiale referitoare la suprafețele de pădure sunt foarte
sărace nepermițând realizarea unei analize a evoluției în timp. Totuși, în interviurile
realizate în perioada 2011 - 2012 actorii locali ai subliniat faptul că acesta este un fenomen
relevant pentru zona proiectului, mai ales că nu se fac reîmpăduriri.
”Cred că şi tăierea asta a scăzut în ultimii 20 de nai, dar din păcate nu s-a
reprodus nimic. Nu s-a mai plantat puiet. Îniante se planta puiet.” (Alţâna,
activist)
”R: da, dar mai sunt anumite probleme care totuşi să zic eu, care afectează un pic
mediul, nu ştiu dacă mă exprim bine, se fac tăieri nedirijate corect, necontrolate
corect
I: de pădure?
R: de pădure, asta e părerea mea. Deci nu sunt controlate exact tăierile, noi am
avut pădure de stejari seculară care n-o fost umblată şi s-o tăiat acum în ultimii
3-4
I: deci nu se exploatează doar pentru încălzire?
R: nu, agenţii economici domne o tăiat sute, mii de metri cubi de stejar şi s-o dus
să se facă nu ştiu ce. Zic că asta e o chestie care totuşi afectează mediul, că
pădurea protejează mediul, nu? Ea consumă dioxidul de carbon şi elimină oxigen
[…]
R: nu, nu avem, că de câţiva ani nu mai plouă cât trebuie d-apoi, alunecări de
teren sunt când sunt precipitaţii multe, dar e secetă mare şi bătrânii ziceau, revin
iar la păduri, când ieşi din Chirpăr prima dată intri în prima pădure, se numeşte
Viişoara, pe stânga a fost tăiată razant, mai e câte un stejar ici colo, e păşune
comunală şi în dreapta o fost o pădure de stejari şi aia o fost tăiată de vreo 20 de
ani la ras şi bătrânii ziceau că de când s-o tăiat pădurea aia nu mai plouă la noi,
ca pădurea aia trăgea norii ăştia, nu ştiu cât e de adevărat dar e adevărat totuşi
cred” (Chirpăr, fermier)

 Deversarea apelor menajere în natură
Poluarea produsă de activitățile casnice poate constitui de asemenea o amenințare pentru
mediu. Așa cum s-a văzut într-un capitol anterior, există un interes general pentru creșterea
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confortului locuințelor. Aceasta poate să însemne și racordarea la sistemul centralizat de
alimentare cu apă sau construirea unui sistem propriu de alimentare cu apă. În aceste
condiții problema apei menajere începe să devină mai stringentă. 35% dintre gospodării
sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apă dar nu au acces la un sistem de
canalizare, iar 26% au fosă septică. 9% dintre gospodării nu au niciun fel de sistem de
colectare a apei menajere. Dintre cei care utilizează o fosă 7% își golesc în sistem propriu
fosa, iar 5% apelează la persoane nespecializate. Concluzionând, cel puțin una din cinci
gospodării deversează apa reziduală menajeră direct în mediul natural.
”I: Aveţi probleme cu apa ?
C: Da. Păi eu... le duc apă din sat. Dar nu avem sursă de apă. Acuma ... s-a făcut
un proiect care s-a... Dar numai s-a... început. S-a făcut canalizarea,... dar nu sa dat drumul la apa că mai trebuie nişte bani şi... Chiar ieri vorbeam cu domnul
Primar şi-a zis că... poate până-n toamnă mai târziu, dar... va mai dura. N-avem
canalizare...
I: Nu aveţi în localitate.
C: Deci s-a făcut proiectul care nu era normal. Trebuia... apă şi canalizare. Deci
s-a făcut proiectul numai de apă şi nu avem canalizare.
I: Şi ce se-ntâmplă cu?... apa menajeră rezultată...
C: Fiecare se descurcă.
I: Dar gunoiul? Gunoiul menajer. Aveţi vreo firmă de salubritate care vine să-l
ridice ?
C: Nu.
I: Nu. Vă descurcaţi singuri.
C: E... Primăria... O dată pe săptămână vine şi-adună gunoaiele. Avem o rampă
de gunoi acolo ... Aşa cum este... ” (Soarş, fermier)
 Atitudinea comunității locale față de mediu
Modul în care locuitorii percep mediul, calitatea mediului înconjurător și relația activități
umane - mediu, sunt esențiale pentru adoptarea unor comportamente sau practici favorabile
mediului. Cele mai multe dintre opinii se concentrează în zona inexistenței vreunei surse de
poluare în zonă și a minimei influențe a activității umane asupra biodiversității.
Pachetele de agromediu au ajutat la o mai bună conștientizare a modului în care practicile
agricole pot afecta flora și fauna locală, dar pentru ca aceste reguli și norme să fie adoptate
și extinse la alte domenii de activitate, este necesar ca locuitorii (în calitate de utilizatori) să
cunoască flora și fauna care se protejează și să fie informați despre evoluția acestora.
”Deocamdată oamenii nu conștientizează. Informațiile care le au și pe care
încercam noi să le dam sunt relative. În momentul când omul știe că acolo trăiește
o pasăre și că n-are voie să taie mărăcinii de acolo ca pasărea să poată să
cuibărească, fiind conștient de treaba asta și că poate să ceară despăgubiri
pentru treaba asta, atunci putem vorbi de ceva beneficii!” (Agnita, activist)
”E: Da. Dacă de exemplu s-ar descoperi pe o anumită parcelă anumite specii, cum
erau speciile acelea de fluturi, că mi-a rămas exemplul în minte, care ne-a fost
atuncea prezentat la conferinţă... Anumite specii de ... fluturi pe cale de dispariţie,
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deci. Din punct de vedere al turismului cred că ar putea să ajute zona în
dezvoltare. Pe noi, pe strict pe partea de agricultură, ca fermier, nu cred, decât
în sistemul că, învaţă poate şi cei care... să folosească terenurile în mod durabil,
dar... În alt fel... nu cred.” (Marpod, activist)
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8.

Concluzii

Agricultura locală, principala activitate economică a zonei, se află într-un proces de
transformare, de la o agricultură de semi-subzistenţă către o agricultură extensivă. Politicile
de sprijinire a agricultorilor prin subvenții pentru animale și prin plăți de agromediu au
crescut interesul antreprenorilor locali pentru acest domeniu de activitate.
Chiar dacă interesul pentru agricultură a crescut, încă există suprafețe importante de teren
agricol nelucrat, motivele pentru abandonarea acestor terenuri fiind legate în principal de
incapacitatea proprietarilor de a-l lucra, incapacitate ce derivă, pe de-o parte, din lipsa
resurselor umane (îmbătrânire, migrația tinerilor către orașe sau în străinătate), dar mai
ales, din lipsa resurselor financiare ce caracterizează multe localităţi din regiune. Pe lângă
aceste cauze locale, există și o serie de cauze globale ce afectează întreg sectorul agricol la
nivel național: piețele de desfacere instabile și insuficient reglementate, lipsa subvențiilor
pentru combustibil. Abandonarea terenului agricol în întregime sau parţial are, pe termen
scurt, efectul reducere a costurilor gospodăriei, dar pe termen lung, reduce sursele de venit
ale acesteia, intrând practic într-un cerc vicios.
Pentru antreprenorii actuali existenţa unor terenuri nelucrate înseamnă în primul rând
posibilitatea de extindere a activităţilor agricole, un potenţial ce ar putea fi exploatat dacă ar
exista resursele financiare. Comparativ cu nivelul național fragmentarea terenurilor nu este
la fel de accentuată, suprafețele medii ale exploatațiilor agricole fiind mai mari decât mediile
naționale atât la nivelul gospodăriilor cât și agenților economici.
Datele arată că procesul de comasare a avut o evoluție mult mai bună în zona de proiect,
principala modalitate de extindere a exploatației agricole fiind arenda și nu achiziția de
terenuri. Procesul de comasare se află într-un moment de relativă stagnare, atât din cauza
aşteptărilor proprietarilor de teren privind evoluţia preţului terenului agricol, cât și din
cauza modului în care s-au reconstituit drepturile de proprietate printr-o parcelare excesivă
ce face imposibilă comasarea.
Interesul pentru sectorul imobiliar a fost și este în continuare important pentru această
zonă. La momentul cercetării piața terenurilor agricole pare să fie blocată din cauza
speranțelor ca prețurile să crească în continuare, datorită faptului că plățile de agromediu
au scăzut interesul proprietarilor de a vinde și datorită faptului că terenurile disponibile sunt
în principal cele de mici dimensiuni. Investitorii străini sunt interesați de terenurile agricole
din România în general deoarece au un preț mult mai mic decât în Europa Occidentală și se
așteaptă ca prețurile să mai crească în următorii ani. Și în zona de proiect există investitori
străini (elvețieni, nemți, francezi, arabi) care au achiziționat terenuri comasate ce ajung la
suprafețe importante.
Sectorul imobiliar prezintă de asemenea un mare interes, mai ales că efectele crizei
imobiliare nu s-au resimțit. În unele localități, actorii locali subliniază faptul că prețurile au
continuat să crească, în timp ce în alte localități, prețurile au scăzut într-o mică măsură
menținându-se la un nivel perceput a fi destul de ridicat. Creșterea prețurilor a fost
determinată în principal de interesul turiștilor din țară, de interesul turiștilor străini și de
cererea de case din partea tinerilor migranți care se întorc în localitate.
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Sectorul agricol este marcat în ultimii ani de o serie de transformări ca rezultat al al
măsurilor de sprijinire a dezvoltării sectorului agricol implementate de stat. O primă
tendinţă este o mai mare orientare către activităţile de creştere a animalelor şi, în consecinţă,
o reducere a ponderii suprafeţelor agricole cultivate. Cei mai mulți dintre agenții economici
au adoptat o abordare economică de maximizare a profitului prin dezvoltarea unor ferme
mixte: cultivarea terenului și creșterea animalelor.
Agenții economici și-au manifestat interesul pentru extindere în următorii ani, aceștia
intenționând să achiziționeze sau să arendeze terenuri învecinate, ceea ce însemnă că există
încă un potențial ridicat de comasare. De asemenea, agricultorii intenționează ca în anii
următori să crească șeptelul, în principal efectivele de porci și de oi. Aceste planuri de
creștere a șeptelului sunt însoțite și de planuri de a investi în infrastructura necesară,
respectiv în construirea de grajduri. Creșterea efectivelor de ovine este o direcție de
dezvoltare ce influențează direct flora și fauna din zona proiectului prin folosirea pășunilor,
iar dezvoltarea activității de creștere a porcinelor trebuie luată în considerare datorită
infrastructurii necesare pentru prelucrarea corespunzătoare a reziduurilor. De asemenea, pe
termen lung antreprenorii sunt interesați de schimbarea raselor de animale, atât la ovine cât
și la bovine.
Dezvoltarea sectorului agricol reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economică și
socială a zonei, dar trebuie privită și din perspectiva presiunii pe care o va pune asupra
speciilor și habitatelor din siturile protejate. Amenințările și presiunile socio-economice
sunt strâns legate în primul rând de dezvoltarea agriculturii: utilizarea substanțelor chimice
care se află în acest moment la un nivel scăzut în principal din cauza lipsei de resurse
financiare și în al doilea rând datorită plăților de agromediu care încurajează fermierii să
adopte practici agricole durabile; creșterea numărului de utilaje agricole în zona de proiect
va atrage o intensificare a lucrărilor agricole mecanizate; încărcarea din ce în ce mai mare a
pășunilor cu animale, în special ovine.
Alți factori care ar putea constitui amenințări și presiuni pentru flora și fauna din siturile
protejate sunt defrișările excesive care conduc practic la despăduriri; creșterea investițiilor
în sectorul imobiliar și consecința acesteia - investițiile în creșterea confortului locuințelor,
care în lipsa infrastructurii de canalizare va conduce la poluarea apelor și solului.
Nu în ultimul rând, o amenințare pentru menținerea habitatelor o constituie percepțiile și
atitudinile localnicilor cu privire la mediul înconjurător: minimizarea sau neînțelegerea
rolului substanțelor utilizate și chiar a îngrășămintelor naturale ca sursă de poluare
reprezintă un pericol pe termen lung; necunoașterea speciilor și habitatelor protejate și a
modului în care oamenii sunt legați de acestea va constitui o barieră în adoptarea unor
practici sau activități durabile. Mediul înconjurător are în principal o valoare economică
pentru locuitori şi antreprenori, fiind perceput doar ca o resursă importantă pentru
activitățile economice. O mică parte din actorii locali, respectiv cei care fac parte din
societatea civilă locală înțeleg mediul înconjurător ca bun public, colectiv, care necesită
reguli comun acceptate de exploatare.
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