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RADIOGRAFIA INTEGRĂRII SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN
ROMÂNIA ÎN STRUCTURILE COMUNITARE
Lucrarea prezintă modificările principalilor indicatori macroeconomici din sectorul
agroalimentar, în perioada scursă de la momentul aderării României la Uniunea Europeană şi până în
prezent. Prin aceasta dorim să surprindem în ce mod a avut loc integrarea economiei agroalimentare din
România în structurile comunitare. În realizarea analizei statistice a seriilor lungi de date s-a apelat la
baza de date a Institutului Naţional de Statistică din România şi la baza EUROSTAT. Rezultatele obţinute
în urma analizei arată că în cei zece ani de la aderare au avut loc schimbări în agricultură şi mediul rural
din România, urmare implementării Politicii Agricole Comune. Aceste schimbări au produs efecte
pozitive dar, în acelaşi timp, sunt multe aspecte care au produs efecte mai puţin satisfăcătoare, aşa cum
rezultă din prezentul studiu.
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RADIOGRAPHY OF ROMANIA’S AGRI-FOOD SECTOR INTEGRATION
INTO THE COMMUNITY STRUCTURES
The paper presents the changes of the main macro-economic indicators from the agri-food sector,
in the period elapsed from Romania's accession to the European Union to the present moment. By this, we
want to look at how the integration of Romania’s agri-food economy into the community structures took
place. In making this statistical analysis, the long series of data provided by the Romanian National
Institute of Statistics and the EUROSTAT database were used. The results obtained from the analysis
show the changes made in the agriculture and rural space in Romania, following the implementation of
the Common Agricultural Policy, in the relatively short period of EU membership. These changes
produced both positive and less satisfactory effects, which will be addressed and explained in this study.
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