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STUDIU COMPARATIV PRIVIND PROFILUL EXPLOATAŢIILOR
AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN REGIUNILE DE
DEZVOLTARE NORD-EST ŞI SUD-EST ALE ROMÂNIEI
Exploataţiile agricole fără personalitate juridică, suprapuse în mare măsură peste gospodăriile
populaţiei din mediul rural, care dau conţinut gospodăriei individuale, respectiv gospodăriei ţărăneşti,
asigură perpetuarea satului autohton, atât din punct de vedere a moşiei obştii, cât şi din punct de vedere
demografic, prin familiile din sate, care au ca ocupaţie de bază agricultura.
Există diferenţieri sensibile între exploataţiile aflate în areale judeţene şi regionale diferite,
aspecte care ilustrează o anumită tipologie diferită a exploataţiilor agricole fără personalitate juridică.
Studiul se bazează pe informaţiile prelucrate din ultimele recensăminte, Recensământul
populaţiei, locuinţelor şi gospodăriilor din România (2011) şi Recensământul general agricol (2010), cu
referire la diferenţele existente între profilele medii ale exploataţiilor din judeţele Regiunilor de
Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est, evidenţiind profilul asemănător al exploataţiilor, chiar dacă fac parte din
areale geografice mult diferite, cu particularităţi specifice aparte.
Cuvinte cheie: exploataţii agricole fără personalitate juridică, gospodărie individuală,
gospodărie ţărănească, fermă agricolă.
Clasificare JEL: Q15, Q24.

COMPARATIVE STUDY REGARDING THE PROFILE OF THE
AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL ENTITY STATUS IN THE
NORTH-EAST AND SOUTH-EAST DEVELOPMENT REGIONS OF
ROMANIA
The agricultural holdings without legal entity status, mainly overlapping the households of the
population from the rural area and providing content to the individual household, i.e. to the pesant
household farm, preserve the continuity of the vernacular village both in terms of community land and in
demographic terms, through the families living in the villages, whose main occupation is agriculture.
There are sensitive differences between the holdings located in different county and regional
areas, which illustrates a certain different typology of the agricultural holdings without legal status.
The study relies on the processing of data from the latest censuses, namely the Census of
Population, Dwellings and Households (2011) and the General Agricultural Census (2010), with reference
to the existing differences between the medium profiles of holdings from the counties from the
development regions North-East and South-East, emphsizing the similar profile of holdings, even though
they belong to greatly different geographical areas, with distinctive features.
Key words: agricultural holdings without legal entity status, individual household, rural
household, agricultural farm.
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