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Domeniul: Agricultură 

Producția vegetală la principalele culturi, în anul 2018 

(date provizorii) 

 Suprafaţa cultivată în anul 2018, comparativ  cu anul 2017, a crescut la
leguminoase pentru boabe, plante uleioase, cartofi și a scăzut la sfeclă de
zahăr, legume și cereale pentru boabe.

 Producţia agricolă vegetală a crescut în anul 2018, comparativ cu anul
precedent, la cereale pentru boabe și plante uleioase și a scăzut la leguminoase
pentru boabe, sfeclă de zahăr, cartofi și legume.

     Tabelul 1: Suprafaţa cultivată şi producţia principalelor culturi 

Diferenţe (±) 

Suprafaţa cultivată Producţia totală anul 20182) 

-mii ha- -mii tone- faţă de anul 2017 

2017 20182) 2017 20182) -mii ha- -mii tone- 

Cereale pentru boabe 5192 5174 27139 31187 -18 +4048 

din care: 

 -grâu 2053 2109 10035 10130 +56 +95 

 -orz şi orzoaică 455 424 1907 1876 -31 -31 

 -ovăz 166 163 408 390 -3 -18 

 -porumb boabe 2402 2371 14326 18353 -31 +4027 

Leguminoase pentru boabe 119 134 302 191 +15 -111 

Plante uleioase 1766 1902 4986 5155 +136 +169 

din care: 

 -floarea soarelui 998 1098 2913 3080 +100 +167 

 -soia boabe 165 167 393 460 +2 +67 

 -rapiţă 598 632 1673 1610 +34 -63 

Sfeclă de zahăr 28 24 1175 937 -4 -238 

Cartofi 167 168 3117 2971 +1 -146 

Legume1) 225 223 3638 3586 -2 -52 

 1) Cuprinde suprafaţa cultivată şi producţia de legume cultivate în câmp, sere şi solarii şi în grădinile familiale
2) Date provizorii

Datele tabelului  (xls) vor putea fi accesate prin fișierul .rar atașat comunicatului pe homepage. 
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 Anul 2018 comparativ cu anul 2017 

Cereale pentru boabe 

Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a scăzut cu 0,3%, în timp ce producţia a crescut cu 14,9%, faţă de anul          

precedent, datorită în principal creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar). 

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2018, reprezintă 45,8% din suprafaţa cultivată cu cereale pentru 

boabe, iar cea cultivată cu grâu 40,8%. 

Producţia de cereale a crescut în principal datorită creșterii cu 28,1% a producției la porumb boabe. 

Leguminoase pentru boabe 

Producția a scăzut cu 36,8%, ca urmare a scăderii randamentului la hectar, faţă de anul precedent. 

Plante uleioase 

Producţia a crescut cu 3,4%, datorită creşterii suprafeţei cultivate (+7,7%). Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la 

soia boabe (+17,0%) şi floarea soarelui (+5,7%).  

Sfecla de zahăr 

Producţia a scăzut cu 20,3%, ca urmare a scăderii, în principal, a suprafeţei cultivate (-14,3%), faţă de anul 

precedent. 

Cartofi  

Suprafaţa cultivată a crescut cu 0,6%, iar producţia a scăzut cu 4,7%, faţă de anul precedent. 

Legume  

Producţia a scăzut cu 1,4%, ca urmare a scăderii, în principal,  a suprafeței cultivate cu 0,9%, faţă de anul precedent. 

 

Tabelul 2: Suprafaţa viilor pe rod şi a plantaţiilor de pomi fructiferi pe rod, producţia de struguri  
                    şi producţia de fructe 
 

  

    Diferenţe (±) 

Suprafaţa Producţia totală anul 20182) 

-mii ha- -mii tone- față de anul 2017 

2017 20182) 2017 20182) -mii ha- -mii tone- 

Vii pe rod 1) 177 178 1067 1132 +1 +65 

Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod) 139 138 508 803 -1 +295 
1) Cuprinde suprafaţa cultivată şi producţia de struguri de la viile cultivate în câmp şi în grădinile familiale 

2) Date provizorii                                         

Datele tabelului  (xls) vor putea fi accesate prin fișierul .rar atașat comunicatului pe homepage.         
 

Anul 2018 comparativ cu anul 2017 

Struguri  

În anul 2018, producţia de struguri a crescut cu 6,1%, ca urmare atât a creşterii suprafeţei cultivate (+0,6%), cât şi 

a randamentului la hectar (+5,5%), faţă de anul precedent. 

Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod) 

Producţia de fructe din livezi a crescut cu 58,1%, datorită creşterii randamentului la hectar, față de anul precedent. 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/Prod_veg/a19/prod_veg_r18.xls
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Grafic: Suprafeţele cultivate şi producţiile realizate la grâu, porumb boabe, floarea soarelui şi cartofi,  
              în România şi în unele State Membre ale Uniunii Europene, în anul 2018 – date provizorii 
 

a) Suprafaţa cultivată 

Sursa: Eurostat 

Datele tabelului  (xls) vor putea fi accesate prin fișierul .rar atașat comunicatului pe homepage.         
 

b) Producţia realizată 

 

 

Sursa: Eurostat 

Datele tabelului  (xls) vor putea fi accesate prin fișierul .rar atașat comunicatului pe homepage. 
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România comparativ cu unele State Membre ale Uniunii Europene în anul 2018 

 

 La porumb boabe s-a situat pe primul loc, atât la suprafaţa cultivată cât şi la producţia realizată 

 La floarea soarelui pe primul loc, atât la suprafaţa cultivată cât şi la producţia realizată 

 La grâu pe locul patru la suprafaţa cultivată, după Franţa, Germania, Polonia şi la producţia realizată pe 
locul patru, după Franţa, Germania şi Regatul Unit  

 La cartofi s-a situat pe locul patru la suprafaţa cultivată, după Polonia, Germania, Franţa şi pe locul șapte la 
producţia realizată, după Germania, Franţa, Polonia, Olanda, Regatul Unit și Belgia. 

 

Informaţii suplimentare: 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului 

pe homepage. 

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică „Producţia vegetală la principalele culturi, în anul 

2018”, termen de apariţie 31 mai 2019. 

Următorul comunicat de presă referitor la Producţia vegetală la principalele culturi, în anul 2019, va apărea marți,     

31 martie 2020. 

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view    

 

Direcţia de Comunicare  
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869   
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