
                                
 

I 

Tipologia şi dimensiunea economică a exploataţiilor agricole 
- Metodologie - 

Tipologia Comunitară a exploataţiilor agricole este o clasificare unitară a acestora, în 
funcţie de dimensiunea economică şi tipul de activitate agricolă. Această clasificare permite  
analiza caracteristicilor structurale ale exploataţiilor agricole şi a rezultatelor lor economice. 

Baza legală pentru clasificarea exploataţiilor agricole este constituită din 
Regulamentul (CE) nr.1242/ 2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 
exploataţiile agricole, amendat de Regulamentul (CE) nr. 867/ 2009. 

Tipologia Comunitară se utilizează, în special, pentru prezentarea, pe tip de 
activitate agricolă şi clasă de dimensiune economică, a datelor colectate prin 
Recensământul General Agricol (RGA), folosind Producţia Standard . 

Producţia  Standard  

Clasificarea exploataţiilor agricole în funcţie de tipul de activitate agricolă şi 
dimensiunea economică se bazează pe conceptul de Producţie Standard.  

Producţia Standard a unei activităţi agricole (în sectorul vegetal sau animalier) 
reprezintă valoarea medie exprimată în unităţi monetare (lei sau euro) a producţiei 
brute, determinate pe baza preţurilor produselor agricole vândute direct către 
consumatori.  

Producţiile standard se determină cu ajutorul valorilor medii de bază, calculate pe o 
perioadă de referinţă de 5 ani. Pentru a lua în calcul tendinţele economice, aceste valori se 
actualizează, cel puţin, de fiecare dată când se efectuează o anchetă structurală în 
agricultură. 

Producţia Standard este calculată ca valoare medie pentru fiecare tip de activitate 
de producţie vegetală şi animalieră si se determină pentru fiecare regiune şi pentru fiecare 
cultură sau specie de animale.  

Producţia Standard totală a exploataţiei agricole corespunde sumei valorilor obţinute 
pentru fiecare caracteristică, prin înmulţirea coeficienţilor Producţiei Standard, pe unitate, 
cu numărul unităţilor corespunzătoare. 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se determină pe baza Producţiei 
Standard totale a exploataţiei agricole, exprimată în euro. 

Conform  Regulamentului (CE) nr. 1242/ 2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii 
comunitare pentru exploataţiile agricole, s-au stabilit XIV clase de dimensiune economică, 
astfel: 
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II 

CLASE 
de dimensiune economică 

LIMITE EXPRIMATE ÎN EURO 

I mai puțin de 2 000 Euro 

II între 2 000 și mai puțin de 4 000 Euro 

III între 4 000 și mai puțin de 8 000 Euro 

IV între 8 000 și mai puțin de 15 000 Euro 

V între 15 000 și mai puțin de 25 000 Euro 

VI  între 25 000 și mai puțin de 50 000 Euro 

VII între 50 000 și mai puțin de 100 000 Euro 

VIII între 100 000 și mai puțin de 250 000 Euro 

IX între 250 000 și mai puțin de 500 000 Euro 

X între 500 000 și mai puțin de 750 000 Euro 

XI între 750 000 și mai puțin de 1 000 000 Euro 

XII între 1 000 000 și mai puțin de 1 500 000 Euro 

XIII între 1 500 000 și mai puțin de 3 000 000 Euro 

XIV egal sau mai mare de 3 000 000 Euro 

Normele stabilite pentru aplicarea în domeniul Rețelei de Informaţii Contabile 

Agricole și în domeniul anchetelor structurale în agricultură, prevăd  posibilitatea grupării 

claselor de dimensiuni IV și V, VIII și IX, X și XI, XII-XIV sau X-XIV. 

Tipologia Comunitară a exploataţiilor agricole 

Tipul de activitate agricolă a unei exploataţii agricole se stabileşte în funcţie de 
contribuţia relativă a Producţiei Standard corespunzătoare diferitelor culturi sau specii de 
animale la Producţia Standard totală a acesteia. 

Pentru determinarea tipologiei exploataţiei agricole, legislaţia europeană în domeniu 
stabileşte un algoritm, care constă într-o succesiune a comparaţiilor valorilor relative a 
Producţiei Standard parţiale, care definesc, în principal, tipurile specializate. Se aplică 
principiul comparaţiei pragului (două treimi din Producţia Standard totală a exploataţiei 
agricole), definit ca exploaţie agricolă specializată, cel puţin pentru primele cinci tipuri 
definite. 

Clasificarea exploataţiilor agricole, pe tip de activitate agricolă, se bazează pe: 

 Definirea a 5 grupe principale de specializări agricole ale exploataţiei agricole: 

- culturi în câmp (producţie vegetală) 

- horticultură (legume şi flori) 

- culturi permanente (vii si livezi) 

- animale erbivore (bovine, ovine caprine) 

- animale granivore (porcine, păsări şi iepuri) 
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III 

 Definirea grupărilor mixte cu diferite combinaţii: 

 o combinaţie de produse vegetale 

 o combinaţie de produse animale 

 o combinaţie de produse vegetale şi animale 

Clasificarea are 3 niveluri de tip de activitate agricolă: 

-    9 tipuri generale, inclusiv un tip de  exploataţii agricole neclasificate 

-  22 de tipuri principale  

-  62 de tipuri particulare 

Tipologia Comunitară a exploataţiilor agricole este următoarea: 

Tip general  

de activitate agricolă 

Tip principal  

de activitate agricolă 

Tip special  

de activitate agricolă 

1 Specializate în culturi în 
câmp 

15. Specializate în cereale, 
plante uleioase şi proteice 

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

    152. Specializate în orez 

        153. Specializări combinate: 
cereale, plante uleioase, 
proteice şi orez 

     16. Diverse culturi în câmp 161.  Specializate în plante 
rădăcinoase 

      162.  Specializări combinate: 
cereale, plante uleioase,  

proteice şi rădăcinoase 

        163.  Specializate în legume în 
câmp 

        164.  Specializate în cultivarea 
tutunului 

        165.  Specializate în cultivarea 
bumbacului 

        166.  Diverse culturi în câmp 
combinate 

2. Specializate în horticultură 21.  Specializate în horticultură, 
în sere şi solarii 

211. Specializate în cultivarea 
legumelor, în sere şi 
solarii 

    212.  Specializate în flori şi 
plante ornamentale, în 
sere şi solarii 

    213.  Specializate în culturi 
mixte, în sere şi solarii 

   22. Specializate în horticultură, 
în câmp 

221. Specializate în cultivarea 
legumelor, în câmp 

    222. Specializate în flori şi 
plante ornamentale, în 
câmp 

    223. Specializate în culturi 
mixte, în câmp 

  23.  Alte specializări horticole 231.  Specializate în cultivarea 
ciupercilor 

    232.  Specializate în pepiniere 

    233. Diverse culturi horticole 
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IV 

3.  Specializate în culturi 
permanente 

35.  Specializate în viticultură                                              

 

351.  Specializate pentru vin de 
calitate 

    352.  Specializate pentru alte 
vinuri 

    353.  Specializate în struguri 
pentru masă 

    354.  Alte categorii de plantaţii 
viticole 

    36.  Specializate în fructe și 
citrice 

361.  Specializate în fructe 
(altele decât citrice, fructe 

tropicale și subtropicale şi 
fructe cu coajă) 

       362.  Specializate în citrice 

    363.  Specializate în producţia 
de fructe cu coajă 

    364.  Specializate în fructe 
tropicale şi subtropicale 

       365.  Specializate în fructe, 
citrice, fructe tropicale şi 
subtropicale şi fructe cu 
coajă: producţie mixtă 

    37.  Specializate în măslini 370.  Specializate în măslini 

    38.  Diverse culturi permanente 
combinate  

380.  Diverse culturi 
permanente combinate 

 4. Specializate în creşterea 
animalelor erbivore 

45.  Specializate în producţia de 
lapte 

450.  Specializate în producţia 
de lapte 

    46.  Specializate în creşterea 

bovinelor – creştere şi 
îngrăşare 

460. Specializate în creşterea 
bovinelor – creştere şi 
îngrăşare 

    47.  Specializate în  bovine 
combinate pentru lapte, 

creştere şi îngrăşare  

470. Specializate în  bovine 
combinate pentru lapte, 

creştere şi îngrăşare 

    48.  Ovine, caprine şi alte 
animale erbivore 

481.  Specializate în creşterea 
ovinelor 

      482.  Ovine şi bovine 
combinate 

    483. Specializate în creşterea 
caprinelor 

    484. Diverse erbivore 

5.  Specializate în granivore 51.  Specializate în porcine 511.  Specializate în creşterea 
porcinelor 

       512.  Specializate în îngrăşarea 
porcinelor 

    513. Specializări combinate: 

creşterea şi îngrăşarea 
porcinelor 

    52.  Specializate în creşterea 
păsărilor 

521.  Specializate în producţia 
de ouă 

       522.  Specializate în producţia 
de carne 

      523.  Specializări combinate: 
producţia de ouă şi carne 

    53.  Diverse granivore 
combinate 

530.  Diverse granivore 
combinate 
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6. Culturi mixte 61.  Culturi mixte 611.  Culturi horticole şi culturi 
permanente combinate 

    612.  Culturi în câmp şi culturi 
horticole combinate 

    613.  Culturi în câmp şi culturi 
viticole combinate 

    614.  Culturi în câmp şi culturi 
permanente combinate 

    615.  Culturi mixte, în principal 
culturi în câmp 

    616.  Alte culturi mixte 

7. Efective mixte de animale 73.  Efective mixte de animale, 
în principal animale erbivore 

731. Efective mixte, în principal 
pentru lapte 

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

  74. Efective mixte de animale, 
în principal granivore 

741. Efective mixte: granivore 
şi pentru lapte 

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

8.  Culturi vegetale şi efective 
de animale 

83.  Culturi în câmp şi erbivore 831. Culturi de câmp 
combinate cu efective de 
animale pentru producţia 
de lapte 

    832.  Efective de animale 
pentru producţia de lapte 
şi culturi în câmp 

    833.  Culturi în câmp 
combinate cu creşterea 
animalelor, altele decât 
cele pentru lapte 

    834. Animale erbivore, altele 
decât cele pentru lapte, 
combinate cu culturi în 
câmp 

  84.  Diverse culturi şi efective de 
animale combinate 

841.  Culturi în câmp și 
granivore combinate 

    842. Culturi permanente și 
erbivore combinate 

    843.  Apicultură 

    844.  Diverse culturi mixte și 
efective de  animale 

9.  Exploataţii agricole 
neclasificate  

90 Exploataţii agricole 
neclasificate  

900. Exploataţii agricole 
neclasificate 
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VI 

După finalizarea procedeului de clasificare, fiecărei exploataţii agricole i s-a alocat 
un cod de tipologie unic la nivelul Uniunii Europene. 

Algoritmul de clasificare aplicat a fost cel din Manualul de tipologie, elaborat de 
către Comisia Europeană, conform Regulamentului (CE) nr. 1242/ 2008 al Comisiei, de 
stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţiile agricole.       
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