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IMPACTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA 

DEZVOLTĂRII REGIONALE A SECTORULUI OVINELOR ȘI CAPRINELOR 

DIN ROMÂNIA 
 

Deși România ocupă locul șase în UE 28, din punct de vedere al efectivelor totale de ovine și 

caprine, în anul 2015, în ceea ce privește producția de carne (echivalent  carcasă) realizată  în unități 

specializate, se situează pe poziția a  zecea, dar în creștere față de perioada preaderare. Lucrarea prezintă 

efectele post-aderare (2007-2016), asupra sectorului, în profil regional, sub aspectul evoluției efectivelor 

și dimensiunii exploatațiilor, producțiilor, consumului și autosuficienței, comerțului cu animale vii. 

Rezultatele scot în evidență faptul că, spre deosebire de alte sectoare de creștere a animalelor (bovine, 

porcine), aderarea a contribuit susținut la revigorarea sectorului.  Investițiile din fonduri europene şi o 

cerere sporită de produse din lapte de capră din partea consumatorilor au reprezentat factori motivaționali 

pentru producători, materializate în creșterea efectivelor de ovine, dar mai ales de caprine. De asemenea, 

fermierii au preferat să sacrifice animalele în unități specializate, dovada fiind creșterea producției 

abatorizate de la 3,7 mii tone greutate vie în anul 2007, la 18,6 mii tone în anul 2016, însă greutatea medie 

la sacrificare rămâne una dintre cele mai scăzute din UE 28 (12,8 kg/cap, față de 20,5 kg/cap, media 

europeană). În ceea ce privește contribuția regională, regiunea Sud-Muntenia și Vest realizează 60,7% din 

producția de carne din unități specializate.  
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IMPACT OF EU MEMBERSHIP ON THE REGIONAL DEVELOPMENT OF 

THE SHEEP AND GOAT SECTOR IN ROMANIA 
 

Although Romania ranks 6
th
 in EU 28 in total sheep and goat herds, in the year 2015 it ranked 

10
th
 as regards meat (carcass equivalent) production obtained on specialized units, on the rise compared to 

the pre-accession period. The paper presents the post-accession effects (2007-2016) by regions, in terms 

of the evolution of herds and farm size, production, consumption and self-sufficiency, trade with live 

animals. The results reveal that unlike other livestock sectors (cattle, pigs), accession has steadily 

contributed to this sector revigoration. The investments from EU funds and the increased consumers’ 

demand of goat milk products represented motivational factors for farmers, materialized in the increase of 

sheep and mainly goat herds. At the same time, farmers preferred to slaughter the animals on specialized 

units, which was proved by the increase of slaughter production from 3.7 thousand tons live weight in 

2007 to 18.6 thousand tons in 2016, yet the average slaughter weight remains one of the lowest in EU-28 

(12.8 kg/head versus 20.5 kg/head the EU average). As regards the regional contribution, South-Muntenia 

and West regions account for 60.7% of the meat production obtained on specialized units.  
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