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CONSIDERAȚII PRIVIND EVALUAREA RISCULUI DE ABANDON AL
TERENULUI AGRICOL
Lucrarea are ca obiectiv identificarea principalilor indicatori pentru evaluarea riscului de abandon
al terenurilor și analizarea riscului de abandonare a terenurilor agricole din România. Riscul abandonului
terenurilor agricole este estimat pe baza analizei statistice a factorilor determinanți. Analiza efectuată
reliefează faptul că riscul abandonării terenurilor agricole este un proces multidimensional complex, în
care aspectele economice, de mediu și sociale sunt interconectate. Rezultatele indică faptul că principalii
factori care conduc la abandonul terenurilor agricole sunt: schimbările climatice, amplasare fermelor în
zona montană, fragmentarea terenurilor asociată cu potențialul slab de comercializare, veniturile agricole
scăzute care conduc la diminuarea potențialului investițional, calificarea scăzută a fermierilor asociată cu
fenomenul de îmbătrânire. Totodată, sunt evidențiate principalele măsuri de sprijin pentru atenuarea
producerii fenomenului de abandon al terenurilor agricole.
Cuvinte cheie: utilizarea terenului agricol, categorii de folosință, determinanți ai abandonului
terenului.
Clasificare JEL: Q10, Q15, Q18.

CONSIDERATIONS REGARDING THE ASSESSMENT OF THE RISK OF
AGRICULTURAL LAND ABANDONMENT
The aim of this study was to identify main indicators for assessing the risk of land abandonment
and to analyse the risk for agricultural land abandonment in Romania. The risk of farmland abandonment
is estimated through statistical analysis of key drivers. The analysis undertaken has shown that the risk of
agricultural land abandonment is a complex multi-dimensional process with interlinked economic,
environmental and social aspects. The results indicate that the main drivers leading to farmland
abandonment are: climate change, location of the farms in mountain areas, land fragmentation associated
with weak land marketing, low farm income that triggers the diminution of investment potential, low
farmer qualification associated with ageing of the holders. Supporting measures to mitigate land
abandonment occurrence were delineated.
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