
SPECIALIZATE ÎN CULTURI ÎN CÂMP

SPECIALIST FIELD CROPS
153362 151299 2063

Specializate în cereale, plante uleioase şi proteice

Specialist cereals, oilseeds and protein crops
117944 117115 829

Specializate în cereale (fără orez), plante uleioase şi proteice

Specialist cereals (other than rice), oilseeds and protein crops
117944 117115 829

Specializate în orez

Specialist rice
0 0 0

Specializări combinate: cereale, plante uleioase, proteice şi orez

Cereals, oilseeds, protein crops and rice combined
0 0 0

Diverse culturi în câmp

General field cropping
35418 34184 1234

Specializate în plante rădăcinoase

Specialist root crops
5971 5948 23

Specializări combinate: cereale, plante uleioase, proteice şi rădăcinoase

Cereals, oilseeds, protein crops and root crops combined 
4052 4031 21

Specializate în legume în câmp

Specialist field vegetables
2146 2082 64

Specializate în cultivarea tutunului

Specialist tobacco
55 42 13

Specializate în cultivarea bumbacului

Specialist cotton
0 0 0

Diverse culturi în câmp combinate

Various field crops combined
23194 22081 1113

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

TOTAL
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(număr)
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SPECIALIZATE ÎN HORTICULTURĂ

SPECIALIST HORTICULTURE
80933 80898 35

Specializate în horticultură, în sere şi solarii

Specialist horticulture indoor
2761 2747 14

Specializate în cultivarea legumelor, în sere şi solarii

Specialist vegetables indoor
1971 1962 9

Specializate în flori şi plante ornamentale, în sere şi solarii

Specialist flowers and ornamental indoor
734 730 4

Specializate în culturi mixte, în sere şi solarii

Mixed horticulture indoor specialist
56 55 1

Specializate în horticultură, în câmp

Specialist horticulture outdoor
76078 76066 12

Specializate în cultivarea legumelor, în câmp

Specialist vegetable outdoor
63172 63172 0

Specializate în flori şi plante ornamentale, în câmp

Specialist flowers and ornamental outdoor 
3043 3032 11

Specializate în culturi mixte, în câmp

Mixed horticulture outdoor specialist
9863 9862 1

Alte specializări horticole

Other horticulture
2094 2085 9

Specializate în cultivarea ciupercilor

Specialist mushrooms
6 4 2

Specializate în pepiniere

Specialist nurseries
105 98 7

Diverse culturi horticole

Various horticulture
1983 1983 0

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

TOTAL

exploataţii 

agricole 

(număr)
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agricultural
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Exploataţii 

agricole 

cu

personalitate

juridică

(număr)
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SPECIALIZATE ÎN CULTURI PERMANENTE

SPECIALIST PERMANENT CROPS
27322 26885 437

Specializate în viticultură

Specialist vineyards
6320 6163 157

Specializate pentru vin de calitate

Specialist quality wine
2930 2832 98

Specializate pentru alte vinuri

Specialist other than quality wine
1712 1707 5

Specializate în struguri pentru masă

Specialist table grapes
961 920 41

Alte categorii de plantaţii viticole

Other vineyards
717 704 13

Specializate în fructe şi citrice

Specialist fruit and citrus fruit
15808 15587 221

Specializate în fructe (altele decât citrice, fructe tropicale şi nucifere)

Specialist fruit (other than citrus, tropical fruits or nuts)
11704 11540 164

Specializate în citrice

Specialist citrus fruit
0 0 0

Specializate în producţia de nucifere

Specialist nuts
1613 1568 45

Specializate în fructe tropicale

Specialist tropical fruits
0 0 0

Specializate în fructe, citrice, fructe tropicale şi nucifere: producţie mixtă

Specialist fruit, citrus, tropical fruits and nuts: mixed production
2491 2479 12

Specializate în măslini

Specialist olives
0 0 0

Diverse culturi permanente combinate

Various permanent crops combined
5194 5135 59

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)
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agricole 
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SPECIALIZATE ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR ERBIVORE

SPECIALIST GRAZING LIVESTOCK
85751 85722 29

Specializate pentru producţia de lapte

Specialist dairying
51904 51897 7

Specializate bovine - creştere şi îngrăşare

Specialist cattle - rearing and fattening
409 405 4

Specializate bovine combinate pentru lapte, creştere şi îngrăşare

Cattle - dairying, rearing and fattening combined
3557 3549 8

Ovine, caprine şi alte animale erbivore

Sheep, goats and other grazing livestock
29881 29871 10

Specializate în creşterea ovinelor

Specialist sheep
858 856 2

Ovine şi bovine combinate

Sheep and cattle combined
399 398 1

Specializate în creşterea caprinelor

Specialist goats
320 320 0

Diverse erbivore

Various grazing livestock
28304 28297 7

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)
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agricole 
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SPECIALIZATE GRANIVORE

SPECIALIST GRANIVORES
34938 34852 86

Specializate în porcine

Specialist pigs
5175 5136 39

Specializate în creşterea porcinelor

Specialist pig rearing
2659 2652 7

Specializate în îngrăşarea porcinelor

Specialist pig fattening
1611 1579 32

Specializări combinate: creşterea şi îngrăşarea porcinelor

Pigs rearing and fattening combined 
905 905 0

Specializate în creşterea păsărilor

Specialist poultry
15277 15231 46

Specializate în producţia de ouă

Specialist layers
7182 7165 17

Specializate în producţia de carne

Specialist poultry-meat
2315 2287 28

Specializări combinate: producţia de ouă şi carne

Layers and poultry-meat combined 
5780 5779 1

Diverse granivore combinate

Various granivores combined
14486 14485 1

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

TOTAL

exploataţii 

agricole 

(număr)
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CULTURI MIXTE

MIXED CROPPING
259388 259063 325

Culturi horticole şi culturi permanente combinate

Horticulture and permanent crops combined
4575 4572 3

Culturi în câmp şi culturi horticole combinate

Horticulture and field crops combined
65125 65123 2

Culturi în câmp şi culturi viticole combinate

Field crops and vineyards combined
5790 5741 49

Culturi în câmp şi culturi permanente combinate

Field crops and permanent crops combined
10222 9996 226

Culturi mixte, în principal culturi în câmp

Mixed cropping, mainly field crops
52959 52925 34

Alte culturi mixte

Other mixed cropping
120717 120706 11

EFECTIVE MIXTE DE ANIMALE

MIXED LIVESTOCK
45921 45911 10

Efective mixte de animale, în principal animale erbivore

Mixed livestock, mainly grazing livestock
36279 36272 7

Efective mixte, în principal pentru lapte

Mixed livestock, mainly dairying
25850 25843 7

Efective mixte, în principal erbivore, în afară de cele pentru lapte

Mixed livestock, mainly non-dairying grazing livestock
10429 10429 0

Efective mixte, în principal granivore

Mixed livestock, mainly granivores
9642 9639 3

Efective mixte: granivore şi pentru lapte

Mixed livestock: granivores and dairying combined 
1790 1789 1

Efective mixte: granivore şi erbivore, în afară de cele pentru lapte

Mixed livestock: granivores and non-dairying combined
7852 7850 2

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)
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EXPLOATAŢII AGRICOLE MIXTE (CULTURI VEGETALE ŞI EFECTIVE DE 

ANIMALE)

MIXED CROPS - LIVESTOCK

147631 147596 35

Exploataţii mixte: culturi în câmp şi erbivore

Field crops - grazing livestock combined
5965 5956 9

Culturi în câmp combinate 

cu efective de animale pentru producţia de lapte

Field crops combined with dairying

2453 2445 8

Efective de animale pentru producţia de lapte şi culturi în câmp

Dairying combined with field crops
1484 1484 0

Culturi în câmp combinate cu 

creşterea animalelor, altele decât cele pentru lapte

Field crops combined with non-dairying grazing livestock

854 853 1

Animale erbivore, altele decât cele pentru lapte, 

combinate cu culturi în câmp

Non-dairying grazing livestock combined with field crops

1174 1174 0

Diverse culturi şi efective de animale combinate

Various crops and livestock combined 
141666 141640 26

Culturi în câmp şi granivore combinate

Field crops and granivores combined
25598 25591 7

Culturi permanente şi erbivore combinate

Permanent crops and grazing livestock combined
1899 1897 2

Apicultură

Apiculture
320 319 1

Diverse culturi mixte şi efective de animale

Various mixed crops and livestock
113849 113833 16

EXPLOATAŢII AGRICOLE NECLASIFICATE

NON-CLASSIFIED AGRICULTURAL HOLDINGS
66968 66542 426

TOTAL 902214 898768 3446

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)
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SPECIALIZATE ÎN CULTURI ÎN CÂMP

SPECIALIST FIELD CROPS
17,00 16,83 59,87

Specializate în cereale, plante uleioase şi proteice

Specialist cereals, oilseeds and protein crops
13,07 13,03 24,06

Specializate în cereale (fără orez), plante uleioase şi proteice

Specialist cereals (other than rice), oilseeds and protein crops
13,07 13,03 24,06

Specializate în orez

Specialist rice
0,00 0,00 0,00

Specializări combinate: cereale, plante uleioase, proteice şi orez

Cereals, oilseeds, protein crops and rice combined
0,00 0,00 0,00

Diverse culturi în câmp

General field cropping
3,93 3,80 35,81

Specializate în plante rădăcinoase

Specialist root crops
0,66 0,66 0,67

Specializări combinate: cereale, plante uleioase, proteice şi rădăcinoase

Cereals, oilseeds, protein crops and root crops combined 
0,45 0,45 0,61

Specializate în legume în câmp

Specialist field vegetables
0,24 0,23 1,86

Specializate în cultivarea tutunului

Specialist tobacco
0,01 0,00 0,38

Specializate în cultivarea bumbacului

Specialist cotton
0,00 0,00 0,00

Diverse culturi în câmp combinate

Various field crops combined
2,57 2,46 32,30

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

Ponderea tipului de activitate agricolă în (%):

Weight of type of agricultural activity in (%):  
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agricole 
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SPECIALIZATE ÎN HORTICULTURĂ

SPECIALIST HORTICULTURE
8,97 9,00 1,02

Specializate în horticultură, în sere şi solarii

Specialist horticulture indoor
0,31 0,31 0,41

Specializate în cultivarea legumelor, în sere şi solarii

Specialist vegetables indoor
0,22 0,22 0,26

Specializate în flori şi plante ornamentale, în sere şi solarii

Specialist flowers and ornamental indoor
0,08 0,08 0,12

Specializate în culturi mixte, în sere şi solarii

Mixed horticulture indoor specialist
0,01 0,01 0,03

Specializate în horticultură, în câmp

Specialist horticulture outdoor
8,43 8,46 0,35

Specializate în cultivarea legumelor, în câmp

Specialist vegetable outdoor
7,00 7,03 0,00

Specializate în flori şi plante ornamentale, în câmp

Specialist flowers and ornamental outdoor 
0,34 0,34 0,32

Specializate în culturi mixte, în câmp

Mixed horticulture outdoor specialist
1,09 1,10 0,03

Alte specializări horticole

Other horticulture
0,23 0,23 0,26

Specializate în cultivarea ciupercilor

Specialist mushrooms
0,00 0,00 0,06

Specializate în pepiniere

Specialist nurseries
0,01 0,01 0,20

Diverse culturi horticole

Various horticulture
0,22 0,22 0,00

Exploataţii 

agricole 

fără

personalitate

juridică

Agricultural

holdings

without

legal

personality

Exploataţii 

agricole 

cu

personalitate

juridică

Agricultural

holdings

with

legal

personality

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

Ponderea tipului de activitate agricolă în (%):

Weight of type of agricultural activity in (%):  

TOTAL
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agricole 

TOTAL
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SPECIALIZATE ÎN CULTURI PERMANENTE

SPECIALIST PERMANENT CROPS
3,03 2,99 12,68

Specializate în viticultură

Specialist vineyards
0,70 0,69 4,56

Specializate pentru vin de calitate

Specialist quality wine
0,32 0,32 2,84

Specializate pentru alte vinuri

Specialist other than quality wine
0,19 0,19 0,15

Specializate în struguri pentru masă

Specialist table grapes
0,11 0,10 1,19

Alte categorii de plantaţii viticole

Other vineyards
0,08 0,08 0,38

Specializate în fructe şi citrice

Specialist fruit and citrus fruit
1,75 1,73 6,41

Specializate în fructe (altele decât citrice, fructe tropicale şi nucifere)

Specialist fruit (other than citrus, tropical fruits or nuts)
1,30 1,28 4,76

Specializate în citrice

Specialist citrus fruit
0,00 0,00 0,00

Specializate în producţia de nucifere

Specialist nuts
0,18 0,17 1,31

Specializate în fructe tropicale

Specialist tropical fruits
0,00 0,00 0,00

Specializate în fructe, citrice, fructe tropicale şi nucifere: producţie mixtă

Specialist fruit, citrus, tropical fruits and nuts: mixed production
0,28 0,28 0,35

Specializate în măslini

Specialist olives
0,00 0,00 0,00

Diverse culturi permanente combinate

Various permanent crops combined
0,58 0,57 1,71

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

Ponderea tipului de activitate agricolă în (%):

Weight of type of agricultural activity in (%):  

TOTAL
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agricole 
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SPECIALIZATE ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR ERBIVORE

SPECIALIST GRAZING LIVESTOCK
9,50 9,54 0,84

Specializate pentru producţia de lapte

Specialist dairying
5,75 5,77 0,20

Specializate bovine - creştere şi îngrăşare

Specialist cattle - rearing and fattening
0,05 0,05 0,12

Specializate bovine combinate pentru lapte, creştere şi îngrăşare

Cattle - dairying, rearing and fattening combined
0,39 0,39 0,23

Ovine, caprine şi alte animale erbivore

Sheep, goats and other grazing livestock
3,31 3,32 0,29

Specializate în creşterea ovinelor

Specialist sheep
0,10 0,10 0,06

Ovine şi bovine combinate

Sheep and cattle combined
0,04 0,04 0,03

Specializate în creşterea caprinelor

Specialist goats
0,04 0,04 0,00

Diverse erbivore

Various grazing livestock
3,14 3,15 0,20

Exploataţii 

agricole 

fără

personalitate

juridică

Agricultural

holdings

without

legal

personality

Exploataţii 

agricole 

cu

personalitate

juridică

Agricultural

holdings

with

legal

personality

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

Ponderea tipului de activitate agricolă în (%):

Weight of type of agricultural activity in (%):  

TOTAL

exploataţii 

agricole 

TOTAL

agricultural

holdings
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SPECIALIZATE GRANIVORE

SPECIALIST GRANIVORES
3,87 3,88 2,50

Specializate în porcine

Specialist pigs
0,57 0,57 1,13

Specializate în creşterea porcinelor

Specialist pig rearing
0,29 0,30 0,20

Specializate în îngrăşarea porcinelor

Specialist pig fattening
0,18 0,18 0,93

Specializări combinate: creşterea şi îngrăşarea porcinelor

Pigs rearing and fattening combined 
0,10 0,10 0,00

Specializate în creşterea păsărilor

Specialist poultry
1,69 1,69 1,33

Specializate în producţia de ouă

Specialist layers
0,80 0,80 0,49

Specializate în producţia de carne

Specialist poultry-meat
0,26 0,25 0,81

Specializări combinate: producţia de ouă şi carne

Layers and poultry-meat combined 
0,64 0,64 0,03

Diverse granivore combinate

Various granivores combined
1,61 1,61 0,03

 Exploataţii agricole, după statutul juridic, pe tip de activitate agricolă - continuare

Agricultural holdings, by legal status, by type of agricultural activity - continuation

Tip de activitate agricolă (tipologia exploataţiei agricole)

Type of agricultural activity (typology of agricultural holdings)

Ponderea tipului de activitate agricolă în (%):

Weight of type of agricultural activity in (%):  

TOTAL

exploataţii 

agricole 

TOTAL

agricultural

holdings

Exploataţii 

agricole 

fără

personalitate

juridică
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agricole 

cu
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with

legal
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CULTURI MIXTE

MIXED CROPPING
28,75 28,82 9,43

Culturi horticole şi culturi permanente combinate

Horticulture and permanent crops combined
0,51 0,51 0,09

Culturi în câmp şi culturi horticole combinate

Horticulture and field crops combined
7,22 7,25 0,06

Culturi în câmp şi culturi viticole combinate

Field crops and vineyards combined
0,64 0,64 1,42

Culturi în câmp şi culturi permanente combinate

Field crops and permanent crops combined
1,13 1,11 6,56

Culturi mixte, în principal culturi în câmp

Mixed cropping, mainly field crops
5,87 5,89 0,99

Alte culturi mixte

Other mixed cropping
13,38 13,43 0,32

EFECTIVE MIXTE DE ANIMALE

MIXED LIVESTOCK
5,09 5,11 0,29

Efective mixte de animale, în principal animale erbivore

Mixed livestock, mainly grazing livestock
4,02 4,04 0,20

Efective mixte, în principal pentru lapte

Mixed livestock, mainly dairying
2,87 2,88 0,20

Efective mixte, în principal erbivore, în afară de cele pentru lapte

Mixed livestock, mainly non-dairying grazing livestock
1,16 1,16 0,00

Efective mixte, în principal granivore

Mixed livestock, mainly granivores
1,07 1,07 0,09

Efective mixte: granivore şi pentru lapte

Mixed livestock: granivores and dairying combined 
0,20 0,20 0,03

Efective mixte: granivore şi erbivore, în afară de cele pentru lapte

Mixed livestock: granivores and non-dairying combined
0,87 0,87 0,06

Exploataţii 

agricole 

fără

personalitate

juridică

Agricultural

holdings

without

legal

personality

Exploataţii 

agricole 

cu

personalitate

juridică

Agricultural

holdings

with

legal

personality
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EXPLOATAŢII AGRICOLE MIXTE (CULTURI VEGETALE ŞI EFECTIVE DE ANIMALE)

MIXED CROPS - LIVESTOCK
16,36 16,42 1,02

Exploataţii mixte: culturi în câmp şi erbivore

Field crops - grazing livestock combined
0,66 0,66 0,26

Culturi în câmp combinate 

cu efective de animale pentru producţia de lapte

Field crops combined with dairying

0,27 0,27 0,23

Efective de animale pentru producţia de lapte şi culturi în câmp

Dairying combined with field crops
0,16 0,17 0,00

Culturi în câmp combinate cu 

creşterea animalelor, altele decât cele pentru lapte

Field crops combined with non-dairying grazing livestock

0,09 0,09 0,03

Animale erbivore, altele decât cele pentru lapte, 

combinate cu culturi în câmp

Non-dairying grazing livestock combined with field crops

0,13 0,13 0,00

Diverse culturi şi efective de animale combinate

Various crops and livestock combined 
15,70 15,76 0,75

Culturi în câmp şi granivore combinate

Field crops and granivores combined
2,84 2,85 0,20

Culturi permanente şi erbivore combinate

Permanent crops and grazing livestock combined
0,21 0,21 0,06

Apicultură

Apiculture
0,04 0,04 0,03

Diverse culturi mixte şi efective de animale

Various mixed crops and livestock
12,62 12,67 0,46

EXPLOATAŢII AGRICOLE NECLASIFICATE

NON-CLASSIFIED AGRICULTURAL HOLDINGS
7,42 7,40 12,36

TOTAL 100,00 100,00 100,00
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