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FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

  

În sens larg, termenul de unitate agricolă poate fi atribuit oricăror entităţi în care se obţin 

produse agricole vegetale sau animale. 

Unitatea agricolă reprezintă "locul" în care întreprinzătorul, indiferent care ar fi el, 

combină factori de producţie în vederea obţinerii de produse agricole care, în condiţiile ţării 

noastre, încep cu gospodăria (exploataţia) familială, ajungându-se până la unităţi de tip holding. 

Unităţile agricole, indiferent de forma juridică, mărime sau tip de proprietate reprezintă un 

sistem, întrucât este alcătuit dintr-un ansamblu de elemente de natură biologică, tehnică, 

tehnologică, umană, financiară şi economică, care intră în relaţii de intercondiţionare în cadrul 

proceselor de producţie, în vederea obţinerii unor produse de natură vegetală sau (şi) animală, a 

realizării unor servicii sau lucrări. 

Clasificare unităţilor agricole se poate realiza în funcţie de următoarele criterii: 

1. După finalitatea urmărită şi furnizorul factorilor de producţie în: 

 exploataţii agricole; 

 întreprinderi agricole. 

2. După forma de proprietate în: 

 unităţi agricole private ( gospodării ţărăneşti, ferme familiale, asociaţii agricole, 

societăţi agricole, societăţi comerciale etc.) 



 unităţi agricole cu capital de stat sau mixt (societăţi comerciale agricole, societăţi 

naţionale, agenţii naţionale etc.), 

3. După natura producţiei în: 

 unităţi agricole producătoare de bunuri de natură vegetală; 

 unităţi agricole producătoare de bunuri de natură animală; 

 unităţi agricole cu producţie mixtă. 

 

 Întreprinderea agricolă este o unitate de producţie tehnică şi economică în care se 

combină factori de producţie în vederea producerii de bunuri agricole cu scopul de a le vinde în 

aşa fel încât să se obţină cel mai mare profit posibil.  

 Întreprinderea are o serie de trăsături, printre care: 

 administrează un patrimoniu; 

 au un statut propriu, o denumire, un sediu; 

 are autonomie juridică, funcţională şi financiară; 

 are organizare internă; 

 utilizează forţă de muncă salariată; 

 organizează contabilitate; 

 desfăşoară activităţi cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului. 

 Tipuri de întreprinderi agricole care exploatează pământul: societăţi comerciale cu 

profil vegetal şi zootehnic, societăţi agricole şi asociaţii agricole. 

 Tipuri de întreprinderi agricole care prestează servicii: societăţi comerciale care 

asigură lucrările de îmbunătăţiri funciare, cele de producere a nutreţurilor combinate, cele de 

mecanizare a agriculturii, agenţiile naţionale, societăţile de tip “COMCEREAL” sau 

“CEREALCOM” (societăţi care se ocupă cu depozitarea cerealelor). 

 

 Exploataţia agricolă reprezintă „locul” în care întreprinzătorul combină factori de 

producţie în vederea obţinerii de produse agricole în care finalitatea activităţii o constituie 

profitul sau consumul din producţia proprie. 

 O exploataţie agricolă are următoarele caracteristici: 

 dispune de o suprafaţă mai mică sau mai mare de teren; 

 are în dotare tractoare şi maşini agricole sau acţionează cu mijloace rudimentare; 



 forţa de muncă este familială sau salariată; 

 gestionează resursele după metode empirice sau moderne de management. 

 Din punct de vedere al mărimii economice şi a dimensiunii, exploataţiile agricole se 

clasifică în: exploataţii agricole comerciale, exploataţii familiale şi exploataţii mixte. 

 A. Exploataţiile agricole comerciale sunt specializate în producţia vegetală sau animală 

şi dispun de o serie de facilităţi din partea statului în scopul îmbunătăţirii eficienţei economice, 

creşterii producţiei şi a indicilor de calitate ai produselor agricole. 

 B. Exploataţiile agricole familiale sunt exploataţiile în care pământul este utilizat de o 

familie în scopul obţinerii de produse agroalimentare destinate asigurării unei alimentaţii suficiente 

şi echilibrate a membrilor ei şi obţinerii unor venituri care să permit procurarea unor mijloace 

necesare procesului de producţie (îngrăşăminte, seminţe, erbicide, animale de reproducţie etc). 

 C. Exploataţiile agricole mixte sunt cele care deţin suprafeţe de teren arabil şi efective de 

animale din diverse specii. 

Unităţi agricole cu statut de întreprindere 

 

Tipul 

întreprinderii 

Întreprinderea Caracteristici 

Societate Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 

Funciare 

 

Execută lucrări de îmbunătăţiri funciare 

 

Autoritate 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumator 

Coordonează şi realizează strategia în 

domeniul protecţiei consumatorilor 

Autoritatea Naţională a Produselor 

Ecologice 

Coordonează producția, distribuția și 

comercializarea produselor ecologice 

 

 

 

 

Agenţie 

Naţională 

 

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură 

 

Structură responsabilă de conservarea şi 

administrarea resurselor acvatice vii, 

existente în apele maritime şi continentale, 

acvacultură, procesarea şi organizarea pieţei 

produselor pescăreşti 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor 

Îndrumă şi asigură acţiunile pe linie 

sanitar-veterinară si siguranţă 

alimentară 

Agenţia Naţională de Zootehnie 

 

Desfăşoară servicii legate de activitatea de 

asigurarea de material seminal şi de 

selecţie a animalelor 

Direcţia de Creştere, Exploatare şi 

Ameliorare a Cabalinelor 

Produce, creşte şi valorifică diferite rase 

de cai 

 

 

 

S.C. avicole, de creştere a porcilor, a 

taurinelor, ovinelor etc. 

Cresc şi exploatează efectivele, valorifică 

producţia diferitelor specii de animale 

S.C. mixte (vegetale şi zootehnice) 

 

Deţin şi exploatează teren proprietate 

publică (de stat) şi terenul unor persoane 

fizice 



 

Societăţi 

comerciale 

agricole 

S.C. de mecanizare a agriculturii Execută lucrări agricole pentru 

producătorii individuali, asociaţii 

S.C. de producere a nutreţurilor 

combinate 

 

Achiziţionează cereale şi alte materii 

prime, produce şi valorifică nutreţuri 

combinate 

S.C. SEMROM (cu sucursale în judeţe) Produce şi valorifică seminţe pentru 

culturile de câmp 

S.C. UNISEM (cu sucursale în judeţe) 

 

Produce şi valorifică seminţe şi material 

de plantat pentru horticultură 

Industria 

alimentară 

S.C. din industria alimentară 

 

Cumpără, prelucrează şi valorifică 

produsele de origine vegetală şi animală 

 

  

FIŞĂ DE LUCRU 
 

 I. Ce este o unitate agricolă? Dați exemple de unităţi agricole private şi unităţi agricole cu 

capital de stat sau mixt. 

 II. Completați spaţiile libere. Scrie pe foaie răspunsul tău (A, B, C, D, E sau F) la fiecare 

cerinţă. 

a) Ansamblu de elemente care alcătuiesc unităţile agricole sunt de natură.......A......, 

.......B.........,......C.........,........D.............., ......E.........., ..............F............care intră în relaţii de 

intercondiţionare în cadrul proceselor de producţie, în vederea obţinerii unor produse de natură 

vegetală sau (şi) animală, a realizării unor servicii sau lucrări. 

 b) Tipurile de întreprinderi agricole care exploatează pământul sunt societăţi comerciale cu 

profil .......A.........şi .......B.........,..........C..............D............... 

 c) Întreprinderea agricolă este este o unitate de producţie .......A.........şi .......B.........,în care 

se combină factori de producţie în vederea producerii de bunuri .......C.............. cu scopul de a le 

vinde în aşa fel încât să se obţină cel mai mare ...........D..........posibil. 

III Accesează un browser instalat pe calculatorul tău. 

 1.Tastează, în bara de adrese, site-urile diferitelor tipuri de întreprinderi şi identifică 

activităţile pe care le desfăşoară fiecare. Realizează o fişă de documentare pe care să o adaugi la 

portofoliu. 

 2. Realizaţi o prezentare PPT în care să surprindeţi diverse Tipuri de activitate agricolă. 

În realizarea prezentării vei respecta următoarele: 



 a) Prezentarea va avea maximum 15 slide-uri; 

 b) Primul diapozitiv va conține: numele proiectului (Tipuri de activitate agricolă), 

numele şi prenumele elevului, clasa; 

 c) Culegeţi informaţii despre diferite Tipuri de activitate agricolă; 

 d) Inseraţi imagini reprezentative; 

 e) Concentraţi informaţia culeasă sub forma unor informaţii scurte, atractive şi 

convingătoare; 

 f) Salvaţi prezentarea sub denumirea M2_NUME SI PRENUME_CLASA (Ex. 

M2_POPESCU_ION_IXA). O poţi trimite pe adresa de email a profesorului sau o poţi încărca pe 

platforma de învăţare online. 
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