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O RADIOGRAFIE A PIEȚEI CĂRNII DE PASĂRE ÎN PERIOADA 2012-2017 
 

Lucrarea realizează o analiză a situației actuale a sectorului de creștere a păsărilor de carne în 

perioada 2012-2017, din perspectiva structurii dimensionale a exploatațiilor, a efectivelor de păsări, a 

producției interne, a costurilor de producție, a importului, cererii, prețului de valorificare. Sub aspectul 

structurii dimensionale, exploatațiile de păsări sunt deținute, în proporție de 78%, de gospodăriile 

populației, iar la polul opus, în categoria peste 1000 capete sunt doar 0,01% dintre exploatații. În perioada 

2012-2017, efectivele de păsări au scăzut cu 8,5%, astfel că, la finalul intervalului, se înregistrau 73.289 

mii capete. Aceste efective sunt crescute în proporție de 99,9% în sectorul privat. Producția de carne de 

pasăre (565,7 mii tone în 2017) provine aproape în totalitate din sectorul privat și a înregistrat o creștere 

de 20,2% în anul 2017 față de anul 2012. Importurile au avut o dinamică constant ascendentă pe perioada 

analizată, de la 115 mii tone în 2012, la 146 mii tone în 2017, în timp ce exportul a fluctuat de la un an la 

altul. Sectorul avicol, prin rezultatele tehnico-economice pe care le înregistrează, este cel mai dinamic și 

performant sector din zootehnia românească.  
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A RADIOGRAPHY OF POULTRY MEAT MARKET  

IN THE PERIOD 2012-2017  
 

The paper analyzes the current situation of the poultry meat farming sector in the period 2012-

2017, in terms of the size structure of holdings, poultry number, domestic production, production costs, 

import, demand, selling price. In terms of the size structure, 78% of poultry holdings are owned by 

households, and at the opposite pole, in the category over 1000 heads, only 0.01% of holdings are found. 

In the period 2012-2017, the number of poultry fell by 8.5%, so that by the end of the period there were 

73,289 thousand poultry heads. 99.9% if these are grown in the private sector. The poultry meat 

production (565.7 thousand tons in 2017) is almost entirely obtained in the private sector and it increased 

by 20.2% in 2017 compared to 2012. Imports had a steady upward dynamics over the period under 

investigation, from 115 thousand tons in 2012 to 146 thousand tons in 2017, while exports have 

fluctuated from one year to another. The poultry sector, through its technical and economic results, is the 

most dynamic and performant sector in the Romanian livestock production sector.  
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