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EFECTELE ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA EVOLUȚIEI 

SECTORULUI LEGUMICOL DIN ROMÂNIA 
 

România ocupa locul patru la nivelul Uniunii Europene, în anul 2016, în ceea ce privește 

suprafața cultivată cu legume, dar din punct de vedere al producției s-a situat pe locul nouă, ceea ce 

reflectă diferențe de productivitate dintre România și țările Uniunii Europene dezvoltate. Lucrarea 

prezintă efectele post-aderare asupra sectorului legumicol din România, în perioada 2007-2016, sub 

aspectul evoluției suprafețelor cultivate cu legume, atât în câmp, cât și în sere și solarii, a producției fizice 

și valorice, a exportului și importului, dar și sub aspectul evoluției prețului mediu de achiziție pentru 

principalele specii de legume. Chiar dacă rezultatele evidențiază o creștere a suprafețelor cultivate cu 

legume în sere și solarii cu 91,4% în anul 2016 comparativ cu anul 2007 și cu 21,4% comparativ cu anul 

2013, în special, datorită măsurilor de susținere din fonduri europene pentru anumite specii de legume, 

aceste suprafețe reprezintă doar 1,8 % din totalul suprafețelor cultivate cu legume. În aceste condiții, 

oferta internă de legume nu acoperă necesarul de consum, uniform, pe tot parcursul anului, aceasta având 

un caracter sezonier.  
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THE EFFECTS OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION  

ON THE EVOLUTION OF ROMANIA’S VEGETABLES SECTOR  
 

Romania ranked 4
th
 in the EU as regards the area cultivated with vegetables, in the year 2016, yet 

it ranked 9
th
 as regards the production of vegetables, which reveals productivity gaps between Romania 

and the developed countries of Europe. The paper presents the post-accession effects on the sector of 

vegetables from Romania, in the period 2007-2016, concerning the evolution of areas cultivated with 

vegetables, both field vegetables and vegetables grown under greenhouses and plastic tunnels, the 

production in volume and value terms, the exports and imports, as well as the evolution of the average 

procurement prices for the main vegetables species. Even though the results reveal the increase of areas 

cultivated with vegetables under greenhouses and plastic tunnels by 91.4% in the year 2016 as compared 

to the year 2007, and by 21.4% compared to 2013, mainly due to the support measures from EU funds for 

certain vegetables species, these areas account for only 1.8 % of total areas cultivated with vegetables. 

Under these circumstances, the domestic supply of vegetables does not cover the consumption needs, 

uniformly, throughout the year, as this has rather a seasonal character.  
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