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EVALUAREA MĂSURILOR PAC ASUPRA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII 

SECTORULUI HORTICOL DIN ROMÂNIA 
 

 Lucrarea prezintă evoluția sectorului legumicol prin prisma câtorva indicatori ai competitivității 

din perspectiva măsurilor Politicii Agricole Comune aplicate în sectorul horticol. Printre indicatorii vizați 

se numără valoarea adăugată brută și producția agricolă per unitatea de muncă. Pentru a putea stabili o 

legătură cauzală robustă între măsurile programelor de dezvoltare rurală  și schimbările determinate de 

aplicarea măsurilor de politică asupra cometitivității sectorului horticol au fost considerați și alți indicatori 

precum veniturile din sectorul horticol,  dar și venituri non-agricole  precum veniturile din exploatațiile 

familiale per unitate de muncă și valoarea adăugată netă per unitate de muncă anuală. În plus, s-au 

calculat și alți indicatori precum producția totală per unitate de muncă, producția totală per unitate de 

teren, costurile ca procent din producție și subvențiile ca procent din venitul net al exploatației în vederea 

determinării gradului de competitivitate al sectorului. Acesști indicatori au fost calculați și la nivelul altor 

câtorva state membre ale Uniunii Europene pentru realizarea unor comparații. Rezultatele relevă, un nivel 

de competitivitate relativ redus, ceea ce denotă un impact redus al măsurilor PAC la nivelul sectorului 

horticol din România.    
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ASSESSMENT OF THE CAP MEASURES ON COMPETITIVENESS 

GROWTH OF THE HORTICULTURE SECTOR IN ROMANIA 
 

 The paper presents the evolution of the vegetable sector through several indicators of 

competitiveness from the perspective of the Common Agricultural Policy measures applied in the 

horticultural sector. The indicators concerned include gross value added and agricultural output per work 

unit. In order to establish a robust causal link between rural development measures and policy induced 

changes in the horticultural sector, other indicators such as income from the horticultural sector, as well as 

non-agricultural incomes such as family farm income per family work unit and farm net value added per 

annual work unit were used. In addition, several other indicators have been calculated, such as total 

output per unit of work, total output per unit of land,  costs as % of output and subsidies as % of farm net 

income in order to determine the degree of the sector competitivness. These indicators were also 

calculated at the level of several other EU Member States in order to make comparisons. The results 

reveal a relatively low competitiveness level, which indicates a low impact of CAP measures in the 

horticultural sector from Romania. 
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