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Abstract: Agricultural traits of Apuseni Mountains in the Post-Communist Period. Apusenii Albei Ca-
se-Study. Our study looks at the evolution of agriculture in a specific region of Western Carpathian Apu-
seni Mountains (Romania) called Apusenii Albei, following the fall of communism up until the 2010 
Agricultural Census, with a focus on livestock farming, a basic mountain agricultural activity. In most 
cases, the products derived from this type of agriculture are sufficient only to cover the food needs of 
families. Statistical data shows that livestock (sheep, cattle and pigs) population decreased during the pe-
riod in focus, 1992-2010. On the other side, the age structure of the labour force employed in agriculture 
reflects the dominance of the elderly. Overall, mountain agriculture has a subsistence character, which is 
detailed in the paper. 
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1. Introducere 
Agricultura are o mare importanţă în 

economia unei țări, având rolul de a deservi cu 
hrană populaţia, respectiv de a produce surplus 
care ulterior să fie exportat. O bună productivi-
tate agricolă contribuie decisiv la scăderea im-
porturilor de hrană de o calitate inferioară, im-
pulsionând creșterea exporturilor, respectiv 
diminuarea și stabilizarea prețurilor la alimente 
(Bautista, 1986; Janvry, Sadoulet, 2002). De 
asemenea, agricultura ajută la scăderea gradu-
lui de sărăcie a componentei demografice, mai 
ales în mediul rural unde majoritatea populației 
este ocupată în activități agricole (Collier, Der-
con, 2014). Producţia din agricultură poate fi 
afectată de schimbările climatice, fapt ce poate, 
ulterior, să genereze presiuni asupra economi-
ei, mediului și implicit asupra securității ali-
mentare (Bryan și colab., 2013). Agricultura 
constituie un mecanism durabil și satisfăcător 
care poate să absoarbă o parte a populației ac-
tive. În unele țări, activitățile din agricultură au 
rol cheie în atragerea populației tinere, în con-
diţiile în care lipsa unui sistem de învățământ 
eficient reprezintă o barieră în dezvoltarea inte-
lectuală a tinerilor, astfel că cei din mediul ru-

ral aleg să desfășoare activități agricole (Locke, 
Te Lintelo, 2012). 

Din nefericire, agricultura românească a 
cunoscut transformări dramatice în timp, tre-
când de la sistemul de producție centralizat 
socialist la exigențele economiei de piață. În 
acest nou context, de piață liberă, început după 
1989, producția trebuie să îndeplinească un set 
complex și nou de cerințe pentru a-și stabili 
propria cotă de piață (Andrei, Alecu, 2016; 
Drăgan, Drăgoi, 2013; Andrei, Darvasi, 2012). 
Agricultura continuă să fie considerată o com-
ponentă vitală, având influență enormă asupra 
întregii societăți. Aceasta a avut un efect major 
de multiplicare asupra tuturor sectoarelor eco-
nomice, fiind și consumator și furnizor pentru 
o mare varietate de produse (Ogen, 2007). S-a 
constatat că evoluția exploatațiilor agricole din 
România depinde preponderent de sistemul 
politic și de măsurile de politică agricolă publi-
că luate, și numai ocazional depinde de măsuri-
le din exterior (Andrei, Alecu, 2016). Totuși, 
reproiectarea sectorului agricol din România a 
fost un proces lung, mult mai lung decât în 
cazul fostelor economii ex-socialiste, acestea 
continuând să persiste într-o tranziție structura-
lă pentru a atinge performanța modelului agri-
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col al Uniunii Europene (Andrei și colab., 
2017). 

După 1991, a început procesul de retro-
cedare a terenurilor agricole către proprietari, 
astfel încât în 2010 proprietatea privată acope-
rea 95,7% din terenul arabil și 92% din alte 
categorii de utilizare a terenurilor agricole din 
România. Evoluția producției agricole care a 
urmat perioadei socialiste s-a datorat unor mu-
tații care au avut loc în proprietatea terenurilor 
și a altor mijloace de producție. Concomitent, 
relațiile dintre agricultură şi celelalte sectoare 
economice au influențat substanțial producția 
agricolă de după Revoluția din 1989. Din nefe-
ricire, a avut loc reducerea ponderii producției 
animaliere de la 45,6% din totalul producţiei 
agricole în 1989 la 31,7% în anul 2010. Totuși, 
cea mai mică pondere a fost înregistrată în anul 
2004, de numai 30,4% (Tudor și colab., 2013). 

Studiul de faţă își propune să analizeze 
evoluția câtorva aspecte ale agriculturii din 
subsistemul regional geografic al Apusenilor 
Albei din Munții Apuseni (România), în peri-
oada post-comunistă, până la Recensământul 
Agricol din 2010. Munţii Apuseni pot fi împăr-
țiți în șase subsisteme regionale: Apusenii Al-
bei, Apusenii Aradului, Apusenii Bihorului, 
Apusenii Clujului, Apusenii Hunedoarei și 
Apusenii Sălajului. În studiul nostru ne axăm 
pe Apusenii Albei, care este subsistemul cel 
mai extins ca suprafață, ocupând circa 26,7% 
din teritoriul Munților Apuseni. Din punct de 
vedere administrativ, Apusenii Albei sunt for-
mați din 37 de unități administrativ-teritoriale 
(UAT), dintre care patru sunt orașe (spațiu ur-
ban, respectiv Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni 
şi Zlatna), iar restul comune (spațiu rural) [Fig. 
1.]. 

 

 
Fig. 1. Poziția geografică în cadrul Munților Apuseni și componența administrativ-teritorială a Apu-

senilor Albei 
 
2. Date utilizate 

Pentru a putea analiza elementele de in-
teres pentru noi, am utilizat, pentru anul 1992, 
date statistice disponibile pe site-ul Institutului 
Național de Statistică, Tempo Online, iar pen-
tru anul 2010 am avut la dispoziție datele ulti-
mului Recensământ Agricol. De asemenea, 

Sistemele Informatice Geografice au fost utili-
zate pentru generarea hărții cu poziția geogra-
fică în cadrul Munților Apuseni și componența 
administrativ-teritorială a Apusenilor Albei.  

Cu toate că în cadrul agriculturii sunt 
cuprinse atât cultura plantelor, cât şi creşterea 
animalelor, ne-am axat în acest studiu doar 
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asupra ultimei dintre aceste două activităţi de 
bază. În plus, trebuie menţionat că, deşi în gos-
podăriile populaţiei se cresc diferite specii de 
animale, noi am luat în considerare doar pe 
acelea care au avut și au o importanţă majoră şi 
un impact economic însemnat asupra venituri-
lor populaţiei, precum și din perspectiva 
obţinerii de produse necesare traiului de zi cu 
zi.  
 
3. Rezultate 
3.1 Aspecte privind agricultura în Apusenii 
Albei în 1992 

În anul 1992, suprafața agricolă a Apu-
senilor Albei era de 132.744 de hectare, cea 
mai mare suprafață agricolă la nivel de unitate 
administrativ-teritorială fiind de 10.074 de hec-
tare în orașul Zlatna. La polul opus, comuna 
Ciuruleasa deţinea cea mai redusă suprafață 
agricolă, de numai 1.073 de hectare. Cele patru 
orașe aveau împreună 20.462 de hectare agri-
cole, adică 15,4% din terenurile agricole ale 
Apusenilor Albei. Pășunile domină în structura 
suprafeței agricole din Apusenii Albei, cu 
62.034 hectare, adică o pondere de 47% din 
total. 13% din suprafața ocupată de pășuni se 
afla în mediul urban (8.111 hectare). Comuna 
Sălciua deţinea cea mai mare suprafață de pă-
șuni, 3.134 de hectare, în timp ce cea mai mică, 
de 219 hectare, s-a înregistrat în Ciuruleasa. Cu 
excepția comunei Ciuruleasa, suprafețe sub 
1.000 de hectare de pășuni existau numai în 
șase unități administrative: Abrud 964 ha; Al-
bac 962 ha; Horea 315 ha; Roșia Montană 941 
ha; Vadu Moților 790 ha; Vințu de Jos 670 ha.  

Fânețele se întind pe 42.070 de hectare, 
reprezentând 32% din suprafața agricolă, cea 
mai mare suprafață fiind de 5.226 de hectare în 
orașul Zlatna. Practic, 78% din terenurile agri-
cole din Apusenii Albei sunt suprafețe ocupate 
de pășuni și fânețe (104.104 ha), ceea ce deno-
tă o intensă activitate de creștere a animalelor.  

Fenomenul pastoral din Apusenii Albei 
este bine evidenţiat prin cele 100.763 de ovine 
(48% din totalul efectivelor de animale luate în 
considerare în acest studiu) aflate în proprieta-
tea populaţiei. Cel mai mare efectiv de ovine l-
a deţinut orașul Zlatna, de 13.035 de capete, 
acesta având și cea mai mare suprafață ocupată 
cu fânețe. De asemenea, 17,8% din totalul de 
ovine din Apusenii Albei aparţinea celor patru 
orașe. Doar 12 unități administrative au avut 
efective de ovine sub 1.000 de capete (Abrud 
965; Albac 886; Arieșeni 80; Avram Iancu 
173; Bucium 991; Ciuruleasa 905; Gârda de 
Sus 406; Horea 364; Poiana Vadului 611; So-
hodol 911; Vadu Moților 642; Vidra 723) [Fig. 
2.].  

După ovine, cel mai mare efectiv de 
animale era reprezentat de porcine care numă-
rau 57.446 de capete, adică o pondere de 27% 
din total. În Galda de Jos existau, în anul 1992, 
nu mai puțin de 28.850 de porcine, ceea ce 
reprezenta jumătate (50,2%) din întregul efec-
tiv al Apusenilor Albei. Pe lângă această unita-
te administrativă au mai existat opt în care nu-
mărul de porcine a trecut de 1.000 de capete: 
Almașu Mare 1.122; Baia de Arieș 1.265; Bis-
tra 1.400; Ighiu 1.670; Meteș 1.250; Stremț 
1.500; Vințu de Jos 2.568; Zlatna 2.683. 9% 
din efectivul de porcine era încadrat în gospo-
dăriile mediului urban [Fig. 3.].  

Ponderea bovinelor în Apusenii Albei a 
fost de 25%, cu un total de 51.473 de capete. În 
gospodăriile populaţiei din comuna Bistra erau 
crescute 3.200 de bovine, fiind cel mai mare 
efectiv din Apusenii Albei. Doar zece unități 
administrative au înregistrat efective mai mici 
de 1.000 de capete: Avram Iancu 879; Blandi-
ana 490; Ceru-Băcăinți 538; Cricău 492; Ighiu 
957; Întregalde 996; Poșaga 993; Râmeț 958; 
Rimetea 664; Stremț 890 [Fig. 4.]. În trecut, 
bovinele au avut o importanţă deosebită în 
gospodăriile populației, datorită utilizării lor în 
transportul de mărfuri și pentru obținerea lapte-
lui pentru consumul propriu (Suciu, 1928).
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Fig. 2. Efectivele de ovine din Apusenii Albei în 1992, la nivel de UAT 

(Sursă: prelucrare proprie după Institutului Național de Statistică, Tempo Online) 
 

 
Fig. 3. Efectivele de porcine din Apusenii Albei în 1992, la nivel de UAT 

(Sursă: prelucrare proprie după Institutului Național de Statistică, Tempo Online) 
 

 
Fig. 4. Efectivele de bovine din Apusenii Albei în 1992, la nivel de UAT 

(Sursă: prelucrare proprie după Institutului Național de Statistică, Tempo Online) 
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Efectivele de animale pot reprezenta un 
sector economic important, însă este nevoie de 
îmbunătățiri, astfel încât să fie stimulate forța 
de muncă, producția și utilizarea tehnologiilor 
moderne, inclusiv în nutriția animalelor, pentru 
a crește randamentul. De asemenea, este nece-
sară identificarea unor soluții pentru a sprijini 
şi creşte veniturile fermierilor, dar și pentru a 
asigura siguranța alimentelor (Sanda și colab., 
2011). 

Deși învelișul edafic al Apusenilor Al-
bei este de calitate inferioară din cauza condiți-
ilor climatice și a gradului redus de substanță 
organică (humus), cultivarea plantelor a apărut 
ca o altă opțiune, în urma exploatării lemnului. 
Diminuarea suprafețelor forestiere a obligat 
componenta demografică să se antreneze în 
activități agricole. În trecut, forța de muncă din 
agricultură era împărțită pe sexe, pentru a reuși 
să se mențină un nivel mai bun de productivita-
te. Astfel, muncile mai grele, precum aratul 
pământurilor şi cositul ierbii, reveneau bărbați-
lor, iar de muncile mai ușoare se ocupau femei-
le (Suciu, 1928; Lung, 2020). În al doilea de-
ceniu interbelic autoritățile au constatat că 
agricultura avea rentabilitate minimă și uneori 
chiar inexistentă, iar fânețele și pășunile erau 
acoperite de tufișuri. De asemenea, populația 
practica un păstorit nomad izolat, iar densitatea 
bovinelor era mult prea mare în raport cu su-
prafața pășunilor. Pomicultura era o ramură 
care putea fi pusă mult mai bine în practică, 
datorită condițiilor climatice și edafice prielni-
ce, însă populaţia nu avea cunoştinţele necesare 
pentru practicarea și dezvoltarea acestei activi-
tăți.1 După sfârșitul comunismului în urma 
Revoluției din anul 1989, a început o nouă eta-
pă în practicarea agriculturii de către populaţia 
din Apuseni. Încă din primii ani, efectivele de 
animale au crescut, iar prelucrarea pământuri-
lor  a început să se realizeze cu utilaje agricole, 
prin utilizarea forței mecanice și mai puțin a 
animalelor. De altfel, a fost momentul în care 
populația majoritar rurală a început să utilizeze 
mai rațional terenurile agricole, numărul celor 
ocupaţi în agricultură crescând constant. As-
tfel, în anul 1992 numărul populației ocupate în 

 
1   Arhivele Naționale, Direcția Județeană Sibiu, Fond 
Comisariatul Munților Apuseni, dosar 16/1933-1936, ff. 
5-7. 

agricultură era, în Apusenii Albei, de 20.771 de 
persoane. 4,5% din acest efectiv al muncitori-
lor în agricultură era în mediul urban. Cel mai 
mare efectiv demografic activ în agricultură era 
în Bistra, numărând 1.317 persoane. Cu excep-
ția acestei comune, au mai existat două unități 
administrative în care numărul muncitorilor în 
agricultură a trecut de 1.000 de persoane: Gâr-
da de Sus cu 1.077 și Horea cu 1.158. Aceste 
trei unități administrative au deținut, ele singu-
re, 17,1% din totalul muncitorilor în agricultură 
din Apusenii Albei în 1992. În Rimetea au fost 
consemnate doar 95 de persoane care munceau 
în agricultură, la baza acestui număr scăzut 
stând, cel mai probabil, structura etnică. Aceas-
ta este formată în proporție de 89% din ma-
ghiari, la care se adaugă 9% români și 2% 
romi. De asemenea, din punct de vedere confe-
sional este caz unic în Munții Apuseni, deoare-
ce majoritatea maghiarilor sunt de confesiune 
unitariană. Încă din secolele trecute, locuitorii 
acestei unități administrative s-au ocupat cu 
comerțul și doar într-o mică măsură cu agricul-
tura. La mijlocul secolului al XVIII-lea și înce-
putul secolului al XIX-lea, Rimetea era un im-
portant centru comercial, puterea sa de atracție 
incluzând aproximativ 34 de localități, ce 
aparţineau, la acea vreme, comitatelor Alba de 
Jos, Arieș și Turda (Gyemant și colab., 2009). 

 
3.2 Aspecte privind agricultura în Apusenii 
Albei în 2010 

La Recensământul Agricol din 2010 
suprafața agricolă era de 103.442 de hectare, în 
scădere cu 22% comparativ cu 1992. Cea mai 
mare suprafață agricolă a fost de 6.340 hectare 
în comuna Galda de Jos, considerabil mai re-
dusă faţă de cea mai mare suprafață înregistrată 
în 1992, de 10.074 ha, în Zlatna. La capătul 
opus se poziționează comuna Vadu Moților cu 
o suprafață de doar 1.140 de hectare. Suprafe-
țele ocupate cu pășuni și fânețe s-au diminuat, 
din 1992 până în 2010, cu 21% (deţinând un 
total de 82.619 hectare), ceea ce se reflectă şi 
în scăderi ale efectivelor de animale față de 
anul 1992.  

Astfel, numărul bovinelor din Apusenii 
Albei a scăzut cu 31,9% în cei 18 ani. În Câm-
peni a fost identificat cel mai numeros efectiv, 
cu 2.086 de bovine, în timp ce cel mai mic a 
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fost în Cricău, de 143 de capete [Fig. 5.]. To-
tuși, cea mai mare pierdere a numărului de bo-
vine a fost în Livezile, efectivul micșorându-se 
cu 75,6%. Pe de altă parte, au existat patru uni-
tăți administrative în care numărul acestora a 
fost în creștere față de 1992: Gârda de Sus cu 
14,8%; Ighiu 19,1%; Poiana Vadului 16,3%; 
Ponor 30,4%. 

Cea mai mare pierdere s-a înregistrat în 
rândul porcinelor, efectivul din Apusenii Albei 
scăzând cu 42,8%. Nouă unități administrative 
au avut efective mai mari de 1.000 de capete: 
Almașu Mare, Bistra, Galda de Jos, Ighiu, 
Lupșa, Meteș, Stremț, Vințu de Jos, Zlatna 
[Fig. 6.]. În 19 unități administrative numărul 
porcinelor a crescut, fiind înregistrate creșteri 
de: 103% în Avram Iancu; 119,2% în Cricău; 
202,5% în Rimetea. Din nefericire, valorile 
numerice ale acestor creșteri au fost mici, toate 
trei împreună însumând 2.189 de capete. Cea 
mai accentuată pierdere a numărului de porcine 
a fost consemnată în Galda de Jos, unde numă-
rul lor a scăzut cu 93,6%, de la 28.850 de cape-
te în 1992 la doar 1.854 în 2010. Această scă-
dere și-a pus semnificativ amprenta asupra 
diminuării efectivului de porcine din Apusenii 
Albei.  

Ovinele au înregistrat cea mai mică 
scădere în Apusenii Albei, efectivul lor dimi-

nuându-se din 1992 până în 2010 cu 24,4%. În 
nouă unități administrative efectivele locale au 
trecut de 1.000 de capete (Almașu Mare, Ceru-
Băcăinți, Cricău, Galda de Jos, Meteș, Mogoș, 
Rimetea, Stremț, Vințu de Jos), iar în Ighiu și 
Zlatna au trecut de 10.000 de capete [Fig. 7.]. 
Doar în cinci unități administrative numărul de 
ovine a crescut în acest timp, cea mai mare 
creștere fiind de 92,1% în Galda de Jos. În 
Ighiu a fost consemnată a doua creștere a nu-
mărului de ovine, cu 78,9%, urmând Vințu de 
Jos cu 27,1%, Rimetea cu 15% și Meteș cu 
4,2%. Arieșeni a fost singura unitate adminis-
trativă fără ovine în anul 2010, scăderea fiind, 
practic, de 100%. În Scărișoara numărul de 
ovine s-a diminuat cu 97,1%, iar în Horea cu 
91,2%. Din nefericire, au existat aceste câteva 
cazuri la nivel local în care efectivele de ovine 
s-au diminuat drastic. În cazurile comunelor 
Arieșeni și Horea, am observat că locul ovine-
lor a fost luat de porcine. În urma prelucrării 
datelor statistice procurate din Recensământul 
Agricol efectuat în 2010, se poate constata că 
ovinele rămân în preferințele populaţiei din 
Apusenii Albei, cu o pondere de 53% din tota-
lul animalelor luate în considerare în acest stu-
diu, fiind urmate de bovine și porcine, cu pon-
deri aproximativ egale, respectiv 24% și 23%. 

 
 

 
Fig. 5. Efectivele de bovine din Apusenii Albei în 2010, la nivel de UAT 

(Sursă: prelucrare proprie după Recensământul Agricol 2010) 
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Fig. 6. Efectivele de porcine din Apusenii Albei în 2010, la nivel de UAT 

(Sursă: prelucrare proprie după Recensământul Agricol 2010) 
 

 
Fig. 7. Efectivele de ovine din Apusenii Albei în 2010, la nivel de UAT 

(Sursă: prelucrare proprie după Recensământul Agricol 2010) 
 

Se poate spune că populaţia din Apuse-
nii Albei a început, mai ales după închiderea 
exploatărilor miniere, să practice o agricultură 
de subzistență. Acest fapt este sugerat de nu-
mărul mare de persoane ocupate în activități 
agricole, înregistrate la Recensământul Agricol 
din 2010. Astfel, nu mai puțin de 62.900 de 
persoane erau ocupate în agricultură, ceea ce 
indică faptul că populația lucrează terenurile și 
creşte animale mai ales pentru asigurarea con-
sumului familial. Caracterul de subzistenţă al 
agriculturii reiese, de altfel, din structura pe 
grupe de vârstă a celor ocupați în agricultură, 
dominând persoanele vârstnice, de 65 de ani și 
peste. Grupele tinere, de 15-24 de ani și 25-34 
de ani, au cele mai puține persoane care mun-
cesc în agricultură. 27,8% din totalul populației 
ocupate în activități agricole se încadrează în 

categoria 65 de ani și peste, în timp ce numărul 
persoanelor care au vârsta cuprinsă între 15 și 
34 de ani înregistrează o pondere de 18,1% din 
numărul total al populației ocupate în agricul-
tură în 2010. Pe baza acestor date, putem să 
observăm și să afirmăm că fenomenul îmbătrâ-
nirii demografice este vizibil, păstrând o conti-
nuitate acută. Menţionăm comuna Ighiu în care 
au fost înregistrate 5.010 persoane ocupate în 
agricultură, ceea ce înseamnă 7% din populația 
activă în agricultură la nivelul Apusenilor Al-
bei. Din efectivul celor 5.010 de persoane, 21% 
au vârsta de 65 de ani și peste.  

Din nefericire, declinul demografic a 
fost o caracteristică a întregii zone de studiu, 
fenomen care s-a accelerat în ultimele decenii, 
mai ales după 1990 (Drăgan, Cocean, 2018), 
fapt ce s-a repercutat profund asupra agricultu-
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rii din Munții Apuseni, în general, și din Apu-
senii Albei, în particular. 

 
4. Concluzii 

Agricultura românească a suferit mu-
taţii profunde începând cu anul 1990, odată cu 
trecerea la economia de piaţă. În spaţiul mon-
tan, ca urmare a condiţiilor naturale restrictive, 
se remarcă o scădere a productivităţii agricole 
şi o restrângere progresivă a terenurilor arabile 
în favoarea păşunilor şi fâneţelor. Ponderea 
ridicată a acestora din suprafaţa agricolă expli-
că predominarea, ca activitate agricolă de bază, 
a creşterii animalelor. În cazul concret al Apu-
senilor Albei, un subsistem regional al 
Munţilor Apuseni, păşunilor şi fâneţelor natu-
rale le revenea, în anul 1992, 78% din totalul 
suprafeţei agricole, ponderea fiind similară și 
în 2010. Dintre efectivele de animale, cele mai 
numeroase au fost şi rămân, în continuare, ovi-

nele, chiar dacă au înregistrat o scădere cu 
aproape 25% între 1992 şi 2010 (momentul 
ultimului Recensământ Agricol). În schimb, 
numărul de porcine s-a redus semnificativ în 
perioada analizată, cu mai mult de 40%. Din 
păcate, agricultura montană are un pronunţat 
caracter de subzistenţă, produsele obţinute, fie 
că ne referim la cultura plantelor sau la creşte-
rea animalelor, acoperind doar nevoile alimen-
tare ale familiilor, în cele mai multe cazuri. Un 
alt aspect important îl reprezintă componenţa 
pe vârste a forţei de muncă ocupată în agricul-
tură, în cadrul căreia sunt mai numeroşi vârst-
nicii, ceea ce denotă, o dată în plus, caracterul 
de subzistenţă al agriculturii. Situaţia nu pare a 
se schimba în anii următori, ţinând cont de fap-
tul că fenomenul de depopulare a spaţiului 
montan, care merge mână în mână cu cel al 
îmbătrânirii demografice, se manifestă din ce 
în ce mai intens.    
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