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1. Scurtă introducere 

 Începând cu răsturnarea regimului politico-administrativ, din 1989, societatea românească 
parcurge o perioadă de tranziţie menită să optimizeze structura economico-socială, proces care 
evidenţiază tendinţa spre europenizare şi globalizare. Această tranziţie, ca fenomen social total, 
reflectă o serie de schimbări atât în sfera vieţii private cât şi în sfera socială. Reformele din 
domeniul economic, modificarea structurii sociale, redefinirea spaţiilor publice şi comunitare, 
diversificarea consumului cultural sunt caracteristici ale acestui context al tranziţiei. Aceste realităţi 
sunt conştientizate, de regulă, pe fondul disfuncţionalităţilor, dezechilibrelor şi problemelor sociale 
manifeste 

 La nivel naţional, mediul social asupra căruia efectele negative ale tranziţiei sunt mai 
pronunţate îl reprezintă ruralul. Astfel în perioada 1990-2000 au fost luate, la nivel de guvernare, o 
serie de decizii greşite ce au avut, asupra agriculturii în general, efecte multiple care au generat 
pierderi reflectate în diminuarea contribuţiei agriculturii la formare PIB-ului. Încercările de 
reabilitare socială, economică şi culturală a spaţiului rural românesc, ca alternativă socială reală şi 
viabilă, au adus în atenţia specialiştilor şi în dezbaterea publică noi politici agrare, programe de 
dezvoltare rurală, demersuri administrativ-organizatorice şi revalorizări socio-culturale 

 “La nivel european spaţiul rural ocupă 85% din suprafaţa teritoriului, cu decalaj pronunţat 
faţă de urban în asigurarea calităţii vieţii. În viziunea europeană satul are funcţii principale: funcţia 
economică ( agricultura, silvicultura, industrie forestiera, artizanat etc.), funcţia ecologică ( orientată 
spre conservarea resurselor naturale, spatiilor verzi, mediului, peisajelor şi biodiversităţii ) şi funcţia 
socio-culturală, menită să asigure şi să lărgească viaţa asociativă locală.”1 

 Spaţiul rural românesc cuprinde cea mai mare parte a teritoriului României, având, conform 
datelor statistice, o pondere de 93,7% din totalul suprafeţei. Importanţa pe care o are spaţiul rural 
pentru România poate fi evidenţiată şi prin observarea modului în care s-a menţinut stabilitatea 
numerică a populaţiei rurale în decursul ultimilor 80 de ani. 

                                                
1 Otiman Paun Ioan, Restructurarea agriculturii si dezvoltarea rurala a Romaniei in vederea aderarii la Uniunea 
Europeana, 2000, Ed. Agroprint, Timisoara, pag. 275 
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2. Conceptul de spaţiu rural  

Problema definirii ruralului nu este nouă. Din punct de vedere al provenienţei cuvântul rural 
îşi are originea în latinescul rurs, ruris, care  semnifica cultura, câmpuri, teritoriu ocupat, locuit, 
amenajat şi muncit de om. În sensul cel mai larg al noţiunii, rural defineşte câmpurile, ţăranii şi în 
general toate teritoriile şi activităţile ne urbane. Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane da 
adjectivului rural sensul de : sătesc , referitor la sat 

Spaţiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în serviciul său 
componentele fizico-geografice ale spaţiului, ale naturii. Este un spaţiu pe care omul l-a modelat de-
a lungul timpului, în funcţie de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa şi l-a umplut cu creaţiile 
sale.  

Ruralul are capacitatea de a conservă şi reconstrui cadrul natural, ca urmare a unei presiuni 
antropice mai reduse, asociată cu tipul exploatării economice şi nivelul general de dezvoltare al 
forţelor de producţie. Câmpurile extinse de culturi, absenta cailor principale de comunicaţie, 
prezenta insulara a cadrului construit de dimensiuni mai mici şi aturmelor de animale, trădează fără 
tăgadă prezenta ruralului. 

Spaţiul rural a apărut pe suprafaţa pământului o dată cu sedentarizarea omului şi apariţia 
primelor locuinţe şi a primelor amenajări în vederea realizării unor producţii agricole. În timp 
istoric, între societăţile rurale şi pământul luat în exploatare s-au creat o serie de relaţii durabile, 
întărite prin tradiţii, obiceiuri şi interese, exprimate în peisaj prin diferite tipuri de spaţii rurale 

În secolul al XX-lea, sub impactul urbanizării, spaţiul rural a cunoscut modificări structurale 
evidente, amenajări şi ameliorări pentru creşterea capacităţii de producţie a pământului, pentru 
modernizarea habitatului rural 

Zonele rurale sunt asociate adesea cu ideea de mari spaţii libere în care se desfăşoară munca 
la câmp sau în ferme, strâns legate de tradiţie şi prudenţe în fata schimbării, frumoase, dar sărace, 
spaţii mai puţin populate caracterizate şi prin existenţa unei mari diversităţii vegetale şi animale 

Expansiunea spaţiului urban, dezvoltarea căilor de comunicaţie, implantarea unor activităţi 
neagricole, introducerea unor tehnici şi tehnologii au dus la încărcarea spaţiului rural cu noi 
elemente şi noi relaţii, îmbogăţindu-l calitativ şi cantitativ 

În Uniunea Europeană, la definirea spaţiului rural, se iau în calcul criterii că numărul şi 
densitatea populaţiei ( astfel considerate aşezări rurale doar acelea care au o densitate a populaţiei 
de  maxim 150 locuitori/ kmp ), criterii ca modificarea în timp a spaţiului natural şi migraţia, 
ponderea agriculturii în P.I.B., sau chiar rata şomajului. În ţara noastră o localitate rurala este 
aceea în care fie ca majoritatea forţei de munca este cuprinsă în agricultură, silvicultura, pescuit, şi 
are un mod specific de viaţa pe care şi-l va păstra şi în viitor, fie majoritatea forţei de muncă se afla 
în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, domenii care datorită dotării insuficiente în 
prezent, nu pot converge, în momentul respectiv, spre criteriile necesare atingerii statutului de oraş, 
şi care, prin politicile de echipare şi de modernizare, pe care le va aplica în perspectivă, va putea 
evolua spre localităţile de tip urban 

”Conform definiţiei din Carta Europeană a Spaţiului Rural, spaţiul rural cuprinde o zonă 
interioară sau de coastă care conţine satele şi oraşele mici, în care majoritatea părţii terenului este 
utilizată pentru: 

a) agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit; 

b) activităţi economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, 

industrie, servicii); 

c) amenajările de zone ne urbane pentru timpul liber şi distracţie (sau 

rezervaţii naturale); 
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d) alte folosinţe (cu excepţia celor de locuit).”2 

3. Poziţia geografica şi caracteristici ale judeţului Timi ş  

3.1. Poziţie geografică 

 Judeţul Timiş este situat în vestul ţării, şi se învecinează la vest cu Serbia şi Muntenegru şi 
cu Ungaria, la est cu judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul Caraş-Severin, iar la nord cu judeţul 
Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' 
(Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunaş) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.  

 

 

3.2. Suprafaţă 
Judeţul Timiş are o suprafaţă totală de 869 665 ha şi deţine 3,65% din teritoriul României, 

ocupând, ca întindere, primul loc pe ţara. 
 Suprafaţa agricolă este de 702.066 ha (80,7% din suprafaţa totală), din care: 533.122 ha 

teren arabil (din care: arabil irigat = 7.011 ha, arabil neirigat = 526.113 ), 125.875 ha păşuni 
naturale, 29.503 ha fâneţe naturale, 4.313 ha vii, 9.171 ha livezi     ( din care: irigat = 240 ha ), 82 
ha plantaţii de duzi.  

Suprafaţa neagricola este de 167 495 ha (19,3%) din care: 109 126 ha păduri, 15 711 ha ape, 
18 685 ha drumuri şi căi ferate, 20 635 ha curţi şi construcţii, 3 338 ha teren neproductiv.3 

 

3.3. Relief 
În Timiş, întâlnim cele trei forme de relief majore, dispuse gradual, de la câmpie, în vest (75 

m) spre munte, în est (1374 m). 
 Câmpia ocupa peste 50% din suprafaţa judeţului şi face parte din Câmpia de Vest, unitate de 
bază a reliefului României. Are altitudini ce variază între 80 m şi  200 m.  
 Dealurile de Vest reprezintă circa 20% din teritoriul judeţului. La fel ca şi câmpiile, sunt 

                                                
2 Otiman Paun Ioan, Restructurarea agriculturii si dezvoltarea rurala a Romaniei in vederea aderarii la Uniunea 
Europeana, 2000, Ed. Agroprint, Timisoara, pag. 30 
3 Date oferite de Oficiul judetean de consultanta agricola Timis 
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caracterizate prin pătrunderea lor în formele de relief superioare ca înălţime, formând aşa-numitele 
depresiuni „golf“, cu un peisaj aparte. Înălţimile cele mai mari corespund culmilor nord-vestice ale 
masivului Poiana Ruscai (800- 1300 m), culminând cu vârful Padeş (1380 m). 
  Specifice sunt văile adânci şi înguste, a căror altitudine scade o dată cu creşterea înălţimii. 

Teritoriul judeţului este traversat de la est la sud-vest de râurile Bega şi Timiş, cu afluenţii 
săi Timisana, Poganis şi Bârzava. În nord îşi urmează cursul, de la est spre vest, râurile Mureş şi 
Aranca. Lacurile judeţului sunt de suprafeţe şi adâncimi mici. Multe dintre ele sunt resturi ale 
vechilor mlaştini. În împrejurimile comunei Satchinez se pot întâlni o serie de specii ornitologice 
rare. Există şi două lacuri cu apă caldă de peste 20º C la Rădmăneşti şi Forocici.  

 

3.4. Clima 

Clima este temperată de tranziţie cu influente sub mediteraneene. Temperatura medie anuală 
este de 10,7º C (1901 - 2000), înregistrându-se maxima absolută de   41º C în data de 16.08.1952 şi 
minimă absolută de -35,3º C în 24.01.1963.  

Lanţul muntos al Carpaţilor, din partea de răsărit, protejează judeţul împotriva aerului rece 
continental, iar deschiderea spre vest permite pătrunderea mai uşoară a curenţilor de aer 
mediteranean.  

Temperatura medie anuală oscilează intre -2°C şi 21°C.  

 

3.5. Resurse naturale 
Resursele naturale ale subsolului cuprind zăcăminte de lignit (Sinersig), bazalt (Lucaret-

Sanovita), mangan (Pietroasa), argila (Biled, Cărpiniş, Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau Mare), ţiţei şi 
gaze (în zona de vest a judeţului), nisip (Sag), nisip pentru sticla (Groşi – Făget, Tomeşti şi Gladna).  

Izvoare de ape minerale şi ape geotermale sunt la Timişoara, buziaş, Pişchia, Ivanda, Sacoşu 
Mare, Bogda, Calacea, Deta, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Teremia Mare şi Lovrin.  
 Solul oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a cerealelor şi a 
plantelor tehnice şi furajere şi pentru pomicultura şi viticultura. În partea nord-vestica a judeţului 
sunt cernoziomuri, cernoziomuri levigate şi cernoziomuri de fanate, iar în zona deluroasă se succed 
de la vest spre est diferite tipuri de soluri silvestre, între care predomina cele brune, iar cele brune-
închise şi brun-roşcate ocupa suprafeţe mai mici în partea vestică. 

 

3.6. Vegetaţia, flora şi fauna  
Având una dintre cele mai mici suprafeţe împădurite din Regiunea Vest, judeţul Timiş 

dispune de o variată gama de specii de flora şi fauna spontană. 
 Munţii Poiana Ruscai sunt acoperiţi de fag şi păduri  de amestec: Fagus sylvatica, Picea 
abies, Abies albă, Pinus nigra, Pinus strobus, Pseudotsuga menziensi. În localităţile Gladna şi 
Luncani, se afla plantaţia de castani (Castanea sativa). 
Fagul creşte în amestec cu gorunul, sau carpenul, la altitudini mai mici de 600 m. În nord-estul 
judeţului , predomina pădurile de gorun, fag şi stejar.În câmpie cresc în pâlcuri de pădure, de-a 
lungul râurilor sau a drumurilor salcia, frasinul plopul şi salcâmul. Deasemenea tot în zonele joase 
ale câmpie se întâlneşte o vegetaţie ierboasa formată din amestecuri de graminee cu leguminoase. 
 Printre mamiferele ce trăiesc aici pot fi amintite : vulpea, lupul, dihorul, viezurele, iepurele 
sălbatic, mistreţul, vidra, hârciogul, popândăul ; avifauna e reprezentată de : potârniche, ciocârlia de 
pădure,  sturzul cântător, sturzul de vâsc, şoricari, ciocârlii de câmp, prepeliţe, fazani, potârnichi, 
grauri, ciori, vrăbii precum şi numeroase specii de apă – stârci, egrete, berze, rate, lişiţe etc.  
 În apele curgătoare, din pădurile din zonele deluroase, trăiesc specii aparţinând zonei 
ecologice a lipanului şi mrenei,mai vieţuiesc : somnul, ştiuca, roşioară, crapul, cleanul. În regiunea 
de câmpie vieţuiesc broasca de lac mică sau broască de mlaştină. 

Între Buziaş şi Brestovăţ, sunt tipice pădurile cereto-garnitelor-subxerofile (Quecus 
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frainetto-garnita, Quercus cerris-cerul, gorunul). Cerul şi garniţa. au fost înlocuite de pajişti xerofile 
stepizate (predomina firuţă, bărboasă, păiuşul, zâzania).   Trebuie menţionate şi 
rezervaţiile şi monumentele naturale existente în judeţul Timiş precum: 

• mlaştinile de la Satchinez situate la cca 25 km nord-vest de Timişoara, care este o 
interesantă şi pitoreasca rezervaţie ornitologică, denumită şi 'Delta Banatului" şi care 
cuprinde mlaştini largi, cu stufuri dese şi bălţi întinse ce dau aspectul unei mici delte. 
Vizitatorii pot admira coloniile de păsări care se cuibăresc în zonă, multe dintre ele fiind 
specii rare, aflate pe cale de dispariţie (stârcul roşu, stârcul galben, egreta mică); 

• Parcul Dendrologic-Bazoş situat la cca 15 km sud-est de Timişoara, la 8 km sud de 
Remetea Mare, care este o rezervaţie forestiera, de mare importanţă ştiinţifică. Beneficiind 
de un climat submediteranean, aici cresc arbori proveniţi din cinci continente; 

• Locul fosilier Rădămăneşti-rezervaţie paleontologică aflată la 10 km nord de 
Lugoj; 

• Sărăturile de la Diniaş care este o rezervaţie floristică situată la 25 km sud-vest de 
Timişoara. 

• Peşteri -  Peştera de la Româneşti, situată la 13 km de Făget;  Peştera albastră 
lângă Pietroasă, aflată la 12 km de Făget;   Peştera 'Stanca lui Florian"de lângă Tomeşti, la o 
distanţă de 17 km de Făget.  

4. Populaţia,  resursele  umane  şi  for ţa  de  munca  

4.1. Populaţia şi resursele umane 
Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică Timiş, judeţul Timiş a avut o 

populaţie de 674533 locuitori în anul 2008, reprezentând aproximativ 3,13 % din populaţia totală a 
României.  

După cum se observă din datele prezentate în tabelul de mai jos numărul total al populaţiei 
judeţului Timiş a manifestat,din 1990 până în anul 2003, un trend descendent. În anul 2004 s-a 
înregistrat o uşoară creştere cu 422 de locuitori  fata de anul 2003. Comparativ cu anul 2004, în anul 
2005 a avut loc o diminuare a populaţiei resimţită atât pe plan local cât şi la nivel naţional. 

În timp ce populaţia României a continuat să scadă, la nivelul judeţului Timiş, se remarcă o 
evoluţie favorabilă a numărului de locuitori, care a crescut în anul 2006 cu 2129 locuitori 
comparativ cu 2005, în anul 2007 cu 5900 locuitori fata de anul anterior, iar în anul 2008 a crescut 
cu 7667 locuitori fata de anul precedent.  

În ceea ce priveşte numărul de locuitori din mediul rural  se constată o scădere continua din 
1990 până în anul 2007, cu excepţia anului 2000 când se constată o uşoară creştere şi a anului 2008 
când populaţia din mediul rural a crescut cu  3806 locuitori fata de anul precedent.  

Populaţia, pe sexe şi medii 1990-2008 

 
 Sursa www.timis.insse.ro 
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 Referitor la ponderea populaţiei care trăieşte în mediul rural în judeţul Timiş, obţinută prin 
raportarea numărului populaţiei din mediul rural la numărul populaţiei totale, se poate observa o 
scădere de un procent pe ansamblul intervalului de timp ilustrat în tabel, astfel că dacă în 1990 
această pondere era de 38% din total în anul 2008 a fost de 37% din total. 
 În judeţul Timiş, în anul 2008, densitatea medie a populaţiei era de 77,6 locuitori/kmp. 
Bineînţeles că în teritoriu existau zone mai intens populate, în special în oraşe, şi zone mai slab 
populate, în special în zona deluroasă. 

Densitatea populaţiei în judeţul Timiş 
Ani 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Locuitori/kmp 83,1 79,2 79,1 76,2 76,0 76,1 75,8 76,0 76,7 77,6 

Sursa www.timis.insse.ro 
 

 Datele din tabelul de mai sus arată variaţia în timp a densităţii medii pe ani indicând, la 
finalul perioadei ilustrate, o diminuare a acesteia cu aproximativ 6,62%, ca o consecinţă directă a 
scăderii numărului de locuitori ai judeţului.  

 Populaţia judeţului Timiş pe grupe de vârstă 

 
Sursa www.timis.insse.ro 

 
Structura populaţiei pe grupe de vârsta a înregistrat modificări semnificative în perioada 

1990-2008, ca urmare a procesului lent, dar continuu de îmbătrânire demografică, accentuat în 
ultimul deceniu ca o consecinţă a scăderii natalităţii. Ca urmare, ponderea populaţiei sub 15 ani este 
în continuă scădere, iar ponderea populaţiei vârstnice, de peste 60 de ani, este în continuă creştere, 
aşa cum se poate vedea în tabelul de mai sus. 

În anul 2008 populaţia sub 15 ani reprezenta un procent de 13,98% din populaţia totală a 
judeţului, persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 - 59 ani reprezentau 67,88%, în timp ce oamenii 
vârstnici, de peste 60 ani, au o pondere de 18,14%. 

În timp, datorită nivelului actual al ratei mortalităţii ilustrata în tabelul de mai jos, va avea 
loc un proces de relativa întinerire atât în mediul urban cât şi în mediul rural. 

 
Mi şcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2007: 

 
Date absolute (număr) Total Urban Rural 

Nascuti-vii 6491 3949 2542 
Decese 7865 4249 3279 

Sporul natural -1037 -300 -737 
Căsătorii 5269 3483 1786 
Divorţuri 1330 1060 270 
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Născuţi morţi 45 27 18 
Decese la o vârstă sub 1 an 81 42 39 

Rate (la 1000 locuitori)    
Nascuti-vii 9,8 9,6 10,2 

Decese 11,4 10,3 13,2 
Sporul natural -1,6 -0,7 -3,0 

Căsătorii 8,0 8,4 7,2 
Divorţuri 2,0 2,6 1,1 

Nascuti-morti la 1000 născuţi (vii-morti) 6,9 6,8 7,0 
Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 nascuti-vii 12,5 10,6 15,3 

Sursa:www.timis.insse.ro 
 
 În mediul rural, reducerea, pe cale naturală, a populaţiei vârstnice de peste 60 de ani, mai 
ales în zonele cu grad de îmbătrânire ridicat, va genera în mod firesc o întinerire a populaţiei. 
Aceasta întinerire însă nu va însemna şi o creştere a numărului populaţiei tinere în mod automat, 
dimpotrivă aceasta va fi mai puţin numeroasă ca în prezent, doar ponderea ei, în raport cu cea a 
celor în vârstă, va creşte. 
 Procesul este ilustrat atât prin creştere ratei de naşteri cât şi a celei de decese ce au loc în 
mediul rural. 

După cum se observa rata natalităţii este mai ridicată în mediul rural, unde a ajuns la 10,2%, 
decât cea din mediul urban, unde s-a ridicat doar la 9,6%. 

Mortalitatea infantilă a înregistrat valori puţin mici în mediul urban fata de mediul rural, fapt 
ilustrat şi de raţă mortalităţii infantile care a fost mult mal mare în rural (15,3‰) fata de mediul 
urban(10,6 ‰).  

 Aceiaşi situaţie este şi în cazul ratei mortalităţii care la sate a fost de 13,2% iar în oraşe ea a 
atins nivelul de 10,3%. Cu toate că în ultimii ani au existat preocupări pentru ameliorarea stării de 
sănătate a populaţiei şi a asigurării unor servicii medicale corespunzătoare, tendinţele înregistrate în 
evoluţia mortalităţii nu sunt deloc încurajatoare. 
 Îmbătrânirea accentuata ce are loc în mediul rural se datorează migraţiei masive a populaţiei 
tinere de la sate către oraşe petrecută în perioadă anterioară, anii 80.  

Totuşi, se poate spune că începând cu anul 1992 a început să se manifeste o creştere a 
fluxului schimbărilor de domiciliu dinspre oraş către sat, ca urmare a schimbărilor legislative legate 
de proprietatea asupra terenurilor şi a apariţiei şomajului în oraşe. 
 După cum se observă din tabelul de mai jos soldul migraţiei în mediul rural, obţinut prin 
diferenţa dintre cei sosiţi în mediu şi cei plecaţi din mediu, este pozitiv, ajungând în 2005 la 2323 
persoane. 
  

 
 



www.e-referate.ro 

 9

 Migraţia dinspre sat, în anul menţionat, este totuşi un fenomen negativ şi poate fi atât 
rezultatul plecărilor spre oraş cât şi rezultatul migrării în străinătate, emigrarea fiind determinată de 
insatisfacţia faţă de condiţiile locale de viaţă. 
 

Structura populaţiei pe naţionalităţi la recensământul din 2002: 
 

Regiunea/ 
Judeţul 

Romani 
% 

Maghiari 
% 

Germani 
% 

Rromi 
% 

Altele 
% 

Timi ş 83,4 7,5 2,1 2,4 4,6 
        Sursa: www.timis.insse.ro 

 
Din tabelul se observa că romanii au o pondere de 83,4% în totalul populaţiei judeţului, 

urmaţi de maghiari cu 7,5%, de rromi cu 2,4%, de germani cu o pondere de 2,1% şi de alte 
naţionalităţi cu 4,6%. 
 

4.2. Forţa de muncă 

După cum se observă din datele prezentate mai jos, din anul 1992 până în anul 2007, se 
manifestă o scădere continua a populaţiei ocupate în agricultură, vânătoare şi silvicultura de la 
104300 la 74000; în timp ce în pescuit şi piscicultura din anul 2003 apar 100 de persoane.  

Populaţia civilă ocupată 1992-2007 

 
Sursa www.timis.insse.ro 

În ceea ce priveşte ponderea populaţiei ocupate în agricultură se poate observa manifestarea 
unei tendinţe de scădere. Astfel dacă în 1992 această era de 30,83% din totalul activităţilor 
economice desfăşurate în judeţ, în 2007 ea a scăzut la 22,05%. Agricultura reprezintă încă un sector 
economic ne atractiv, cu o productivitate a muncii redusă şi cu posibilităţi reduse de finanţare, spre 
deosebire de industrie unde există atât ramuri în dezvoltare, care atrag forţa de muncă, cât şi ramuri 
în declin, care generează şomaj. 

Situaţia, în sine, generează şi obţinerea unor venituri mici în activitatea agricolă, venituri 
obţinute cu eforturi mult mai mari decât în alte activităţi economice, după cum este menţionat mai 
jos.  
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Sursa www.timis.insse.ro 

 
Despre numărul mediu al salariaţilor la nivelul judeţului, se poate spune că a crescut anual, 

rata de creştere nedepăşind 7%. 
Comparativ cu anul 2001, în anul 2006 erau 199.700 salariaţi, cu 32.300 mai mulţi ca în anul 

de referinţă. 
La nivel de judeţ, şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii 

este rezultatul direct al proceselor de restructurare şi adaptare a economiei naţionale la cerinţele 
unei economii de piaţă deschise. 

 
 
 

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului: 
Anul Şomeri înregistraţi 

(număr persoane) 
Rata şomajului (%) 

2001 20 073 6,5 
2002 12 309 3,8 
2003 10 929 3,5 
2004 8 219 2,6 
2005 7 360 2,3 
2006 6 737 2,0 

Sursa: www.timis.insse.ro 
 
După cum se observă din datele prezentate mai sus, numărul de şomeri înregistraţi în 

perioada 2001- 2006 a avut o tendinţă de scădere continua, astfel că dacă la începutul perioadei era 
un număr de 20.073 la sfârşitul perioadei erau înregistraţi 6.737 de şomeri. Scăderea poate ilustra 
fie situaţia ca activitatea economică a înregistrat o creştere absorbind forţa de munca disponibilă fie 
ca o parte din şomeri şi-au deschis propriile afaceri, fie ca o parte a acestora s-a îndreptat spre 
muncă în străinătate.  

Restructurarea industrială a afectat şi oraşele mari, care dispuneau de platforme industriale 
întinse, dar procesul de degradare a vieţii urbane a fost mai lent. Închiderea sau privatizarea 
întreprinderilor a condus la reducerea numărului locurilor de muncă şi la disponibilizarea unui 
număr important de salariaţi, având consecinţe negative asupra veniturilor populaţiei şi calităţii 
vieţii în mediul urban.  

Rata şomajului a scăzut în fiecare an, ajungând de la 6,5 % valoare înregistrată în anul 2001, 
la numai 2,0% în anul 2006. 

Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor de muncă (scăderea 
natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) a fost însoţit şi de efecte 
economice precum restructurarea economică, recesiune, care au accentuat migraţia urban-rural şi 
ocuparea în agricultura de subzistenţă, dezvoltarea pieţei muncii informale sau constituirea unui 
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segment important de populaţie inactivă. 

5. Structura economică în profil sectorial  

 

Activităţile economice desfăşurate la sate nu sunt prea diversificate ci, în mare parte, 
activitatea dominantă este cea agricolă. Industria are o dezvoltare scăzută în mediul rural singura 
alternativă pentru obţinere de venituri în această arie o mai reprezintă practicarea turismului rural 
sau a agroturismului. 

 

5.1. Agricultură 
 
 Agricultura este o activitate care se diferenţiază de celelalte activităţi economice deoarece, 
pe de o parte activitatea agricolă este condiţionată de evoluţiile biologice ale plantelor şi animalelor, 
iar pe de altă parte ea asigură securitatea alimentară a populaţiei. 

Cunoaşterea programelor naţionale şi comunitare de finanţare a agriculturii şi dezvoltării 
rurale, a avantajelor şi constrângerilor Politicii Agricole Comune care se aplică unitar în întreaga 
Comunitate, a exigenţelor noii reforme PAC în consens cu evoluţiile pieţei, sunt aspecte ce impun o 
ajustare permanentă a acţiunilor manageriale, circumscrise scopului final al întregii activităţi, şi 
anume creşterea valorii exploataţiilor agricole şi, implicit, a veniturilor fermierilor. 

 În judeţul Timiş, sectorul agricol oferă oportunităţi reale de investiţii datorită suprafeţelor 
mari de teren agricol de care dispune, rezultatelor bune înregistrate la unele culturi şi  ponderea 
importantă din populaţia ocupată. La acestea se mai adaugă o serie de aspecte importante precum 
cererea ridicată de produse ecologice şi valoarea adăugata mare a acestora, finanţările 
nerambursabile pentru agricultură şi avantajele intrării pe pieţele comunitare.   

   Condiţiile pedoclimatice favorabile oferă dezvoltării agriculturii multiple şanse de viitor. În 
prezent, agricultura se caracterizează prin apariţia şi dezvoltarea fermelor individuale, ca structuri 
de bază ale agriculturii tradiţionale şi ca suport pentru dezvoltarea sistemului agricol competitiv al 
regiunii. 

Agricultura cuprinde o mare parte a populaţiei ocupate din judeţ: 22,05% în anul 2007. 
Acest aspect demonstrează importanta pe care o are agricultura pentru economia judeţului şi, mai 
ales, pentru veniturile individuale ale locuitorilor săi.  

Suprafaţa agricolă este de 702.066 ha şi reprezintă 80,7% din suprafaţa totală a judeţului.  
Raportat la nivel naţional, judeţul Timiş deţine  4,7% din totalul suprafeţelor agricole şi 

5,7% din cele arabile.  
Structură pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole este următoarea: 

• terenuri arabile: 533.122 ha ce reprezintă, ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 
75,94%  

• fâneţe: 29.503 ha ce reprezintă, ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 4,2%  
• păşuni: 125.875 ha ce reprezintă, ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 17,93%        
• vii : 4.313 ha ce reprezintă, ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 0,61%  
• livezi: 9.171 ha ce reprezintă, ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 1,31%  
• 82 ha plantaţii de duzi ce reprezintă, ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 0,01%4 

 

 

 

 

 

                                                
4 Date oferite de Oficiul judetean de consultanta agricola Timis  
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Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi 1990-2007 

 
Sursa www.timis.insse.ro 

Suprafaţa cultivata cu cereale pentru boabe este de 280.291 ha în anul 2007, deţinând cea 
mai mare pondere în totalul suprafeţei cultivate (71%).   Suprafeţe mai mici afectate 
culturilor de cartofi ( 12268 ha ), de floarea- soarelui ( 33539 ha), de legume ( 12926 ha ) şi de 
sfeclă de zahăr ( 20 ha ) implica şi deţinere unor ponderi mici a acestor culturi 3,1%, 8,5%, 3,3% şi 
respectiv 0,005%.   Ceea ce se poate remarca din datele prezentate mai sus este 
fenomenul de scădere continua a suprafeţei totale cultivate generată probabil de fenomenul de 
extindere a spaţiilor intravilane.         
 În ceea ce priveşte suprafeţele afectate diferitelor culturi se poate observa variaţia acestora 
de la an la an, cu implicaţii directe asupra producţiilor obţinute, variaţie aflată şi sub impactul 
scăderii suprafeţei totale cultivate.   

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi 1990-2007  

 
Sursa www.timis.insse.ro 
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Producţia de cereale pentru boabe a oscilat la unele culturi precum orz şi grâu datorită 

problemelor ce apar în timpul semănatului: greutăţi cu arăturile după culturile de toamna, 
insuficienţa tractoarelor, condiţiile climatice. 

 Astfel producţia de grâu şi secara cunoaşte o creştere semnificativă în anul 2004, cu 35% 
fata de anul 2003, urmată apoi de o diminuare, cu aproape acelaşi procent, în anul următor.  

 Producţia de orz şi orzoaica are şi ea valori ce oscilează în timp cea mai mică valoare atinsă 
fiind în anul 2007 când s-a obţinut o producţie de 55498 tone. 

În ceea ce priveşte producţia  de porumb, cea mai mare producţie obţinută a fost în anul 
2005 când s-a obţinut o producţie de 656229 tone, iar cea mai mică producţie obţinută a fost în anul 
2007 şi anume de 297280 tone.  

Cultura legumelor şi a cartofilor se face pe suprafeţe care aparţin în totalitate sectorului 
privat, micii producători preferând aceste categorii de culturi, care se pretează să fie cultivate pe 
suprafeţe mai reduse. 

Cultura de cartofi a suferit mici modificări de la an la an, însă a fost suficientă pentru 
satisfacerea cererii de consum, cea mai mare producţie obţinută în perioada 1990- 2007 fiind de 
180903 tone, care a fost realizată chiar în ultimul an al perioadei menţionate..  

Cea mai dramatică scădere a înregistrat-o producţia de struguri,care în 2005 a fost de numai 
1577 tone fata de cele 18 028 tone produse în 2004. Acest regres al producţiei se datorează  
suprafeţei cultivate mai reduse ca în anii precedenţi, dar , mai ales, cantităţilor de ploi căzute în 
exces şi a gerului, ce a afectat serios cultura de vită de vie a judeţului.La nivelul anului 2007 această 
producţie a crescut ajungând la 16424 tone, favorizata fiind de condiţiile climatice prielnice. 

Suprafeţele cultivate cu viţa de vie sunt semnalate în majoritatea comunelor din zona de 
câmpie şi de dealuri a judeţului. Cultura viţei de vie este practicată în gospodăriile particulare, dar şi 
în podgoriile din Recas, Teremia, Buziaş, Giarmata.  

 Producţia de legume în microferme individuale este de asemenea o activitate economică de 
tradiţie în special în localităţile rurale din vecinătatea centrelor urbane. 

Pomicultura deţine o pondere mai mică în economia agricolă a judeţului, datorită 
caracteristicilor geografice ale acestuia. Suprafeţele ocupate de livezi predomina în zona dealurilor 
Surduc, Sacosului şi Lipovei, iar în zona de câmpie, în special în Câmpia Torontalului. Plantaţii se 
găsesc în zona Tomnatic, Periam, Topolovăţu Mare, Giarmata.  

Vârful producţiei de fructe a fost în anul 2003 când s-au recoltat 40809 tone, după care 
producţia de fructe s-a diminuat ajungând la 30635 tone în anul 2004. Începând din acel moment 
producţia de fructe a avut o evoluţie constantă, iar recolta a fost bună atât cantitativ cât şi caltitativ, 
nefiind înregistrate boli care să o compromită. 
  Creşterea animalelor constituie o ramură importantă a agriculturii timişene, dispunând de 
tradiţie în special în creşterea porcinelor şi bovinelor. În zona păşunilor din nord şi nord-estul 
judeţului, se cresc şi efective de ovine.  
 Judeţul Timiş dispune de capacităţi de prelucrare, a produselor agricole de origine animală şi 
vegetală, şi are un deosebit potenţial de cooperare economică, susţinut de existenţă, în regiune, a 
materiilor prime necesare şi de o piaţă de desfacere remarcabilă. 
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Efectivele de animale 1990-2007 

 
 
Sursa: www.timis.insse.ro 

 
Analizând datele din tabel, în perioada 1990-2007 se poate observa o tendinţă generală de 

scădere a numărului de capete de animale la toate speciile, scădere determinată de sacrificările 
necontrolate de după anul 1990, de îmbătrânirea populaţiei, care a renunţat treptat să mai crească 
animale, şi de scăderea interesului pentru practicarea acestei activităţi datorită unor dificultăţi 
întâlnite în finanţare.   Bovinele au avut o evoluţie relativ constantă începând cu anul 2000, 
neexistând diferenţe prea mari de la un an la altul. Astfel, dacă în anul 2004, numărul acestora a 
scăzut cu 4.363 capete, în anul următor a crescut cu 350 capete, ajungând în 2006 la 61.899 capete. 
 Din totalul de bovine, o categorie importantă reprezentată de vaci, bivoliţe şi junici a 
cunoscut o evoluţie ascendentă, ajungând în 2006 să fie cu 13% mai multe decât în 2002, respectiv 
39.101 capete.  
  O foarte bună evoluţie au avut efectivele de scroafe de prăsilă, al căror număr în 2006 a fost 
de aproape 4 ori mai mare decât în 2002- creştere de la 19.791 capete scroafe până la 74.965 capete. 
 Numărul  efectivelor de porcine a sporit treptat, în fiecare an înregistrându-se o uşoară 
creştere de sub 10%, creşterea în 2006 fiind cu 42% fata de anul anterior.   
 Din totalul de ovine, efectivele de oi şi mioare au înregistrat o uşoară creştere în fiecare an, 
ajungând la 382.898 capete în 2006.  
 Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre efectivele de caprine, care au intrat în regres după 
anul 2003. Comparativ cu anul 2002, în 2006 caprinele au scăzut cu 43%. 
 Comparativ cu alte judeţe, unde multe ferme s-au închis şi populaţia îmbătrânita din mediul 
rural abandonează treptat să mai crească animale, în judeţul Timiş s-a înregistrat o relativă evoluţie 
pozitivă a efectivelor de animale, începând cu anul 2003. Un rol important în această evoluţie l-a 
jucat sprijinul financiar care a început să fie acordat crescătorilor de animale dar, pe lângă cele 
menţionate, şi existenţa pieţelor de desfacere pentru produsele animaliere. 
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Producţia agricolă animală - 2007  

 

 
 

   Sursa: www.timis.insse.ro 
 
 După cum se observa în tabelul precedent, eforturile depuse s-au concretizat în producţia 
obţinută la nivel de judeţ, producţie care a fost destinată satisfacerii unei părţi din cererea existenta 
pe piaţă la aceste categorii de produse. Deasemenea trebuie remarcat faptul că producţia a fost 
obţinută în proporţie de 99% de către producători particulari, expresie a iniţiativei individuale. 
 
 
 

Parcul de tractoare si principalele masini agricole din agricultura 1990 - 2007 

 
Sursa: www.timis.insse.ro 
 

 Activitatea din agicultura judeţului Timiş a fost desfăşurată cu ajutorul tractoarelor şi 
utilajelor agricole specificate în tabelul anterior prezentat.  

După cum se poate observa, în perioada 1990-2007, cu excepţia combinelor care au scăzut 
de la 3.653 bucăţi în 1990 la 1404 în 2007, celelalte tipuri au manifestat o tendinţă relativă de 
creştere continuă. Acest fapt a arătat interesul prezentat de producătorul particular pentru dotarea 
tehnică şi pentru modernizarea activităţii proprii. 
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5.2. Silvicultura  
 

Suprafaţa fondului forestier, proprietate publică de stat pe care o administrează Direcţia Silvica 
Timişoara, este de 83.740 ha. 
Suprafaţa împădurita cuprinde: 

• 27.455 ha păduri cu funcţii speciale de protecţie (a apelor, solului, climei, păduri pentru 
recreere, păduri monumente ale naturii, rezervaţii) 

• 54.213 ha păduri cu funcţie de producţie şi protecţie din care se urmăreşte recoltarea de 
masa lemnoasa de calitate superioară precum şi alte produse ale pădurii. 

 

 

5.3. Industria  
 
 Diversificarea activităţilor economice în mediul rural are drept scop asigurarea unor condiţii 
de viaţa decente prin dotarea cu utilităţi a satelor şi prin obţinerea de venituri diverse din activităţi 
neagricole.  
  Scopul diversificării activităţilor economice din mediul rural este asigurarea unor condiţii 
de viaţa decente a populaţiei, prin obţinerea unor venituri non-agricolesi dotarea utilitara a 
localităţilor. Industria rurala cuprinde unităţi sau subunităţi de producţie şi prestări de servicii 
productive, amplasate în spaţiul rural şi aparţinând cooperaţiei meşteşugăreşti, societăţilor 
comerciale agricole, producătorilor particulari. 
 Se poate totuşi spune că mediul antreprenorial din satele timişene nu se afla într-un stadiu 
deosebit de dezvoltare, iar activitatea economică este puţin diversificata. Acesta situaţie se 
datorează şi slabei dezvoltări a infrastructurii în toate formele sale precum şi a necunoaşterii, de 
către marii investitori, a oportunităţilor oferite de mediul rural timişean. 
 Un exemplu de activitate rurala industrială îl constituie activitatea de prelucrare a produselor 
agricole principale şi secundare. Aproape în fiecare localitate rurala exista unităţi de prelucrare a 
produselor agricole ( morărit, panificaţie, industria laptelui, etc.),  care acoperă nevoile de consum 
ale populaţiei, atât din zonele respective, cât şi din oraşele învecinate. 
 Printre societăţile cu răspundere limitată ce îşi desfăşoară activitatea în mediul rural în 
judeţul Timiş pot fi evidenţiate Solpllant Jivanov din  com. Dinias, Agricolă Fratelli Benfenati din 
Foeni, Agromadi-H din Giarmata, Agromec Periam, Di&Şi Panif şi Goldtim din Periam, Cramele 
Recas Prod, Danser Pan  şi Pâinea Casei din Pădureni, , Epiex şi Euro Furaje  din Giulvăz, 
Frigoglass România din Parta, Italianfood din Banloc, Moară Maria din Chizatau, Oveg M.P.S. din 
Fibiş, Pizzoli Agri din Sag Timişeni, Simultan din Săcălaz, Vital& Heyl din Carani.5 

 

5.4. Turismul  

 În judeţul Timiş la 31 iulie 2007 au fost 102 structuri de primire turistică, cu funcţiuni de 
cazare din care: 49 hoteluri şi moteluri, 3 hoteluri pentru tineret, 1 han turistic, 1 camping, 9 vile 
turistice, 31 pensiuni urbane, 4 pensiuni rurale, 4 tabere de elevi şi preşcolari.    
       Structurile de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare turistică 2007   

                                                
5 Date preluate de pe siturile www.cciat.ro si www.vrajitorul.eu 
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Sursa: www.timis.insse.ro 

 

 După cum se observa în tabelul de mai sus în mediul rural existau în anul 2007 un număr de 
4 pensiuni turistice rurale, indicând nivelul redus al investiţiilor în acest perimetru în raport cu 
oportunităţile existente. 

 Capacitatea totală de cazare turistică la nivelul judeţului era de 5724 locuri, după cum se 
poate vedea mai jos. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2007 a fost de 32,0%. 
Cifrele indica , în special indicele de utilizare neta care începând cu 1990 şi până în 2007 a avut un 
trend descendent, un aspect nu prea îmbucurător pentru capacitatea de cazare existenta care este 
nefolosita în proporţie de 68%. 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 1990-2007 

 
Sursa: www.timis.insse.ro 

 Mediul rural al judeţului Timiş oferă posibilităţi de investiţii şi de dezvoltare a unor 
activităţi în turism. În această idee ar putea fi efectuate investiţii în: 

 - turismul balnear şi de agrement care poate fi practicat  în Deta, Calacea,  Lovrin şi San 
Mihaiul Roman unde există ape termale care ar putea constitui  puncte de atracţie pentru turişti 
romani sau străini. 

 - turismul verde şi agroturismul  care ar putea să scoată în evidenţă farmecul 
 gospodăriilor tradiţionale din mediul rural, spaţiile monahale şi cabanele de  vânătoare. 

 - un alt punct de atracţie turistică îl pot constitui peşterile  Româneşti, albastră  de lângă 
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Pietroasa sau Stanca lui Florian de lângă Tomeşti. 

 - alte puncte de atracţie:  mlaştinile de la Satchinez, parcul Dendrologic-Bazoş, locul 
fosilier Rădămăneşti sau sărăturile de la Diniaş. 

 - Turismul cultural-istoric cuprinde reţele bogate de situri istorice şi  arheologice, 
monumente istorice şi de arhitectură, biserici şi muzee. 

5.5. Comerţul 
 
 În mediul rural din satele timişene îşi desfăşoară activitatea o serie de societăţi cu 
răspundere limitată care au ca obiect principal de activitate comerţul cu produse alimentare sau 
nealimentare. Aceste firma au ca scop satisfacere nevoilor de consum ale membrilor comunităţilor 
săteşti prin vânzarea de bunuri pe care aceştia nu le produc, sau nu mai este eficientă producerea lor 
în gospodăriile personale ca în trecut şi la care nu ar avea acces decât dacă s-ar deplasa în oraşe. 
 Un alt tip de activitate comercială desfăşurată în satele din Timiş este cea referitoare la 
vânzarea produselor agricole de natura vegetală sau animală sau a unor produse meşteşugăreşti 
obţinute în gospodăriile proprii, acesta activitate reprezentând o sursă de obţinere a unor venituri 
personale pentru locuitorii satelor. 
 

5.6. Piscicultura şi acvacultura 
 
 În prezent piscicultura este o activitate cu specific tehnologic care are un caracter 
preponderent semi intensiv. Datorită amplasării bazinelor piscicole, capacitatea de producţie 
piscicola a multor ferme se bazează în mare parte pe productivitatea naturală a acestora sau pe 
utilizarea furajelor şi îngrăşămintelor organice şi chimice.  
  Cu toate că  proprietatea asupra capacităţilor de prelucrare sunt 100% private producţia 
piscicola a suferit o scădere accentuată,  ca urmare a uzurii fizice şi morale a instalaţiilor fapt ce a 
făcut ca şi  gradul de utilizare al capacităţilor de procesare să nu depăşească 70%. 
 Acvacultura se practica numai în regim privat şi este în continuă dezvoltare, în mod deosebit 
datorită cererii pieţei. Principalele specii cultivate sunt crapul, carasul, somnul ştiuca şi păstrăvul.  
 Multe din fermele piscicole sunt utilizate pentru pescuitul sportiv fapt care generează 
lichidităţi imediate necesare pentru amortizarea investiţiilor f ăcute dar şi pentru întreţinerea curentă 
a acestora. 

5.7. Infrastructura 
 
Reţeaua de căi ferate: 

Liniile de cale ferată în exploatare - 2007 
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 Sursa: www.timis.insse.ro 

 

Din tabel se observa că lungimea totală a liniilor de cale ferată a fost în anul 2007 de 795 km 
iar densitatea liniilor era de 91,4 km pe 1000 kmp teritoriu plasând judeţul Timiş pe locul 2 la nivel 
naţional. 

Judeţul este străbătut de două linii internaţionale de cale ferată: 
� Bucureşti – Craiova – Timişoara – Jimbolia, cu continuare în Serbia – Muntenegru 
1. Timişoara – Stamora – Moraviţa, cu continuare în Serbia – Muntenegru. 
La graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, în localităţile Moraviţa şi 

Jimbolia.  
Reţeaua de căi rutiere: 

Drumurile publice - 2007 

 
Sursa: www.timis.insse.ro 

 
Judeţul Timiş are o reţea bine dezvoltată de căi rutiere, totalizând 2 911 km de drumuri publice în 

2007, din care 544 km sunt drumuri naţionale şi 2367 km drumuri judeţe şi comunale. 
Din totalul drumurilor publice doar 23,4% sunt modernizate, procent mai mic decât media la nivel 

naţional.  
Trei drumuri europene traversează judeţul: 

• E 70 - intră în ţara dinspre Serbia şi face legătura, prin Timişoara, cu nordul ţării şi cu 
capitala Bucureşti; 

• E 671 – trece dinspre nordul ţării prin arad şi Timişoara, asigurând o bună legătura între 
cele două centre judeţene; 

• E 673 – face legătura, prin Făget, intre estul ţării şi Banat, respectiv Lugoj, scurtând 
legătura între Deva şi Timişoara 
Starea drumurilor reprezintă încă o problemă în mediul rural, chiar şi într-un judeţ dezvoltat 

cum este Timişul, existând câteva comune lipsite total de acces la drumurile publice modernizate. 
Transporturile aeriene 

Aeroportul Internaţional Timişoara, al doilea că mărime din România, colaborează constant 
cu mai multe companii aeriene, facilitând legături rapide, pentru pasageri şi marfa, cu Bucureşti, 
Frankfurt, Verona, Viena, New York etc. Aeroportul este amplasat într-o zonă a ţării dezvoltată 
economic, fiind de importanta strategică naţională. 
Cai navale  
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Principalele cursuri de apă cu potenţial navigabil din judeţul Timiş sunt: 
• Muresul, ce parcurge teritoriul judeţelor Timiş şi Arad, trece în Ungaria şi asigură 

legătura cu Dunărea. Nu este amenajat pentru navigaţie 
• Canalul Bega parcurge teritoriul judeţului Timiş, trecând apoi în Serbia; navigabil 

în trecut, este în prezent neamenajat pentru transportul de mărfuri. 
Valorificarea navigabilităţii cursurilor de apă ar crea o alternativă economică pentru 

transportul de mărfuri şi pentru accesul la pieţe externe. 
Reţeaua de alimentare cu apa 
 Gradul de confort al unei locuinţe, nivelul de civilizaţie este dat şi de dotarea locuinţelor cu 
instalaţii de apă în interior, de calitatea apei furnizate cât şi de posibilitatea amenajării dependinţelor 
( baie, WC, bucătărie cu apă curentă ). 
 În zona rurală însă nu există un număr mare de locuinţe utilate cu instalaţie interioară cu 
apă, majoritatea preferând să se alimenteze cu apă din surse proprii, individuale. De asemenea 
există încă comune care nu au reţea proprie de alimentare cu apă sau canalizare, situaţie care, totuşi, 
se află în curs de îmbunătăţire. 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă din judeţ este de 2059 km, reprezentând 4,8% din 
totalul naţional de 42.263,3 km. 

 
 
Reţeaua apei potabile distribuite, în judeţul Timiş, în anul 2006 

 
Regiunea/Judeţul Localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă 

potabilă (număr) la sfârşitul anului 
Lungimea totală 
simplă a reţelei de 
distribu ţie a apei 
potabile (km) la 
sfârşitul anului 

Total  Din care: municipii şi 
oraşe 

Regiunea Vest 209 42 5.672 
Timi ş 73 10 2.059 

 
     Sursa: www.timis.insse.ro (date prelucrate) 

 
 
Alimentarea cu apa în sistem centralizat a localităţilor din judeţ este realizată în doar 127 de 

localităţi. Toate localităţile urbane din judeţ dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa. La 
sfârşitul anului 2006, 99,71% din populaţia din mediul urban avea acces la apă potabilă. 

 
 
 
 

Volumul de apă potabilă distribuita consumatorilor 
  

Anul Apă potabilă distribuita consumatorilor 
Total (mii mc) Din care: pentru uz casnic 

2002 40.773 29.178 
2003 41.337 28.365 
2004 37.858 27.474 
2005 39.368 28.844 
2006 38.724 28.721 

   Sursa: www.timis.insse.ro 
 
În perioada 2002 – 2006 consumul total de apă a scăzut de la 40 773 mii mc la 38 724 mii 

mc (1,6%). Procentul de scădere s-a păstrat şi în cazul consumului pentru uz casnic care a fost în 
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2006 de 28 721 mii mc.  
Introducerea contorizării apei în apartamentele individuale i-a făcut pe timişeni să facă o 

economie la apă, putând reducându-şi astfel cheltuielile personale.  
Reţeaua de canalizare 

Reţeaua de canalizare există în principal în oraşe mari dar multe dintre ele prezintă uzuri 
fizice şi morale. În judeţ există 18 localităţi cu instalaţii de canalizare publică, dintre care 9 sunt 
municipii şi oraşe. 

Numărul de locuinţe în care se distribuie energie electrică depăşeşte 256 000, având o 
pondere de peste 99% din totalul locuinţelor, mai mare decât media regională şi cea naţională. 
Alimentarea cu energie electrică 

În acest domeniu, la nivel rural, exista probleme legate de starea dotării tehnice a 
echipamentelor de livrare a energiei electrice care fac să se manifeste dese căderi de tensiune, când 
alimentarea este întreruptă, fluctuaţii mari ale tensiunii în reţea. 
Alimentarea cu gaze naturale 
 Reţeaua de distribuţie a gazului nu este încă extinsă suficient astfel încât să fie accesibilă 
racordarea tuturor comunelor, de aceea există un număr mic de comune care sunt racordate la 
reţeaua de gaze. 
Infrastructura de înv ăţământ 

În anul şcolar 2006/2007 în judeţ au funcţionat 582 de unităţi de învăţământ, din care: 348 
grădiniţe, 174 şcoli din învăţământul primar şi gimnazii, 57 licee, 2 şcoli profesionale şi 1 şcoala 
post liceala. 
 O caracteristică a învăţământului în judeţ o constituie existenţa a multor şcoli primare şi 
secundare care au ca limba de predare limba minorităţilor etnice ( limba maghiară, germană, sârbă, 
slovacă) sau o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea există şi licee care au la bază acelaşi 
principiu. 
 Învăţământul superior cunoaşte o puternică dezvoltare, în Timişoara existând 4 universităţi 
de stat şi 5 private. 
 

 
 
 

Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular): 
 

Anii şcolari Total Preşcolar Primar şi 
gimnazial 

Liceal; profesional şi de 
ucenici;  postliceal şi de 
maiştri 

Superior 

2002/2003 162 728 19 333 66 149 34 342 42 904 
2003/2004 161 957 19 330 63 871 35 003 43 753 
2004/2005 160 397 19 460 60 065 36 343 44 529 
2005/2006 158 358 19 278 56 199 36 133 46 748 
2006/2007 158 838 18 620 54 458 36 234 49 526 

      Sursa: www.timis.insse.ro (date prelucrate) 
 
Evoluţia populaţiei şcolare totale este una negativă înregistrându-se o scădere de 

aproximativ 1000 de copii. Cea mai mică valoare de 158.358 se înregistrează în anul şcolar 
2005/2006, mai mică cu 3% faţă de anul şcolar 2002/2003. La nivelul categoriilor de învăţământ 
preşcolar, primar şi gimnazial se remarcă o evoluţie nefavorabilă comparativ cu populaţia şcolară 
din învăţământul liceal şi superior care a înregistrat o creştere faţă de anul de bază. Învăţământul 
superior se remarcă prin ponderea cea mai mare a populaţiei şcolare, având, în 2006/2007,  o 
creştere de 6% faţă de anul anterior şi 15,4% fata de anul 2002/2003.  
Infrastructura sanitar ă 
 

Număr de unităţi sanitare la începutul anului 2006: 
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Regiunea/ 
Judeţul  

Spitale Ambulatorii Policlinici Dispensare Centre de 
sănătate 

Regiunea Vest 46 45 13 36 8 
Timi ş 16 18 9 5 2 
     Sursa: www.timis.insse.ro (date prelucrate) 
 
 

Paturi în spitale şi personalul medico – sanitar, la 31 decembrie: 
          număr -  
Anul Paturi în spitale Medici  Stomatologi  Farmacişti  Personal sanitar- 

mediu 
2002 6 531 2 407 597 273 3 892 
2003 5 968 2 673 558 267 3 797 
2004 5 968 2 852 682 337 3 858 
2005 5 946 2 479 600 320 4 185 
2006 5 878 2 549 709 483 4 406 
         Sursa: www.timis.insse.ro 
        

Analizând tabelul se constată o scădere a numărului de paturi în spitale de la 6 531, în anul 
2002  la 5878 în anul 2006. Numărul de medici şi stomatologi a crescut treptat, în timp ce numărul 
farmaciştilor a crescut rapid, în 2006 fiind cu 210 mai mulţi faţă de 2002.   

Un indicator important este numărul de paturi în spitale raportate la mia de locuitori, Timiş 
fiind judeţul cu cele mai multe paturi de spital : 9 paturi la 1000 locuitori. 

În ceea ce priveşte numărul de locuitori ce revin unui cadru medical, 266 locuitori la un 
cadru medical şi 157 locuitori la un asistent medical, judeţul se clasează pe locul trei la nivel 
naţional, după Bucureşti şi Cluj. 
 

5.8. Calitatea factorilor de mediu 
 

5.8.1. Calitatea aerului 

 
Monitorizarea calităţii aerului este asigurată prin serviciile specializate existente în cadrul 

Inspectoratului de Protecţie a Mediului Timiş. 
Emisii anuale de dioxid de sulf, dioxid de azot şi amoniac 
 Conform datelor furnizate de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, 
emisiile de amoniac, având că principală sursă agricultura, în special zootehnia de tip intensiv, au 
avut o evoluţie constantă din anul 2001 până 2004, când a avut loc o creştere explozivă, valoarea lor 
ajungând până la 9000 tone pe an. Urmează apoi o scădere de aproape 4000 tone pe an care se 
menţine inclusiv în anul 2007. 

Cantităţile anuale de dioxid de sulf emise au scăzut treptat ca urmare a reducerii consumului 
de combustibili fosili în favoarea celor gazoşi şi lichizi. 

Emisiile de dioxid de azot, a cărui sursă o reprezintă în principal motoarele cu ardere internă 
au scăzut de la an la an . 

Emisiile de dioxid de carbon provin în principal din arderile în industria de prelucrare, 
având o pondere de 43,29% şi din arderile în energetică şi industrii de transformare (42,45%). 

Emisiile de dioxid de carbon rezultate din instalaţiile de ardere neindustriale reprezintă 
13,04%,  în timp ce emisiile din extracţia şi distribuţia combustibililor fosili au cea mai mică 
pondere în total. 

Emisiile de  protoxid de azot provin în special din agricultură şi din industria chimică. 
Între anii 2003-2005, la nivelul judeţului Timiş, se observă o creştere progresivă datorită 

intensificării arderilor din instalaţiile mari de ardere ce produc energie electrică şi termică. 
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Gazele cu efect de seră provin în special din sectorul energetic şi în special din sectorul de 
producere al energiei electrice. Cel mai important producător din sistemul energetic COLTERM are 
emisii de dioxid de carbon de peste 40% din total.  
 

 

 

5.8.2. Calitatea apelor 
 

Starea apelor de suprafaţă 
 
Modificarea calităţii apelor de suprafaţa din judeţ în perioada 2003-2006 (repartizarea 

proporţionala pe clase de calitate) : 
 

                               Calitatea apelor de suprafaţă  
 
 
Unitate de 
măsură % 

Categorie 2003 2004 2005 2006 
           I 49,12 0,0 0,0 18,24 
          II 37,54 33,56 29,64 24,22 
         III 13,34 42,44 23,6 48,82 
         IV 0,0 0,0 44,35 8,73 
         V 0,0 0,0 2,41 0,0 

  Sursa: Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara 
 

Se observă că în anul 2003, aproape 50% din apele de suprafaţa din judeţ se încadrau în 
categoria I de calitate, restul apelor aparţinând categoriilor II şi III de calitate. 

Urmează o perioadă de poluare intensivă, în anul 2004, ponderea cea mai mare a apelor 
încadrându-se la categoria a III - a de calitate. Anul 2005 vine cu o situaţie şi mai gravă, în 
categoria a IV-a regăsindu-se marea parte a apelor. În anul 2006 apare din nou apă de categorie I cu 
o pondere de 18,24% . 

Starea apelor subterane: 
La nivelul apelor subterane (utilizate pentru apă potabilă), poluarea este ridicată în 

stratul acvifer freatic iar calitatea apei este necorespunzătoare în stratul acvifer de adâncime. 
Motivele poluării apei sunt: inexistenţa sau insuficienţa reţelelor de canalizare şi a 

staţiilor de epurare, evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, depozitările 
gunoiului menajer pe suprafeţe neamenajate.   
 

5.8.3.Calitatea solului 
 

Poluarea solului în judeţul Timiş este cauzată în principal activităţilor de creştere a 
porcinelor în sistem industrial, prin batalurile de stocare a dejecţiilor lichide şi a depozitelor de 
dejecţii deshidratate situate în vecinătatea fermelor ce au aparţinut Smitfield Timişoara. 

•••• Complexele de creştere intensivă a animalelor generează serioase probleme 
ecologice datorate producerii, într-un spaţiu restrâns, a unor concentraţii mari de reziduuri 
digestiv-metabolice. Deoarece reziduurile sunt evacuate după spălarea cu apă, înseamnă că 
aceste ecosisteme sunt producători majori de ape uzate cu un puternic potenţial de poluare a 
ecosistemelor din jur. 
             Cele mai importante procese de degradare ale solului, din punct de vedere al 
ireversibilităţii lor, sunt : eroziunea, acidifierea, poluarea cu metale grele, pesticide şi alţi 
contaminanţi, excesul de nitraţi şi fosfaţi, s.a. 

Unul din factorii care are o influenţă foarte mare asupra degradării solului este 
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eroziunea. Fenomenele de eroziune naturală şi antropică sunt prezente în zonele de câmpie 
înaltă şi de deal, fiind influenţate de pantă, regimul hidric, structura culturilor, tehnologia de 
prelucrare a solului, alte activităţi umane, ca de exemplu păşunatul excesiv şi defrişarea 
pădurilor.  

Factorii care determină eroziunea hidrică pot fi: principali (precipitaţii atmosferice, 
activitatea antropică ) şi favorizanţi ( relieful, solul, roca, vegetaţia ).  

Terenurile agricole sunt apreciate după gradul de fertilitate. Din acest punct de vedere 
ele sunt împărţite în clasele I, II, III, IV, V de calitate. Din totalul agricol de  702 150 ha, 
încadrarea solurilor pe clase şi tipuri este următoarea:  

     
Folosinţă Clasa I Clasa II Clasa III 

ha % din total 
folosinţă 

ha % din 
total 
folosinţă 

Ha % din 
total 
folosinţă 

Arabil 67117 12.6 141606 26.7 172196 32.5 

Păşune  12166 9.3 32603 24.9 50836 38.9 

Fâneţe 677 2.3 3473 11.8 8758 29.9 

Vii 366 7.7 965 20.4 1878 39.8 

Livezi 59 0.6 1738 18.5 2392 25.5 

 
 
Folosinţă Clasa IV Clasa V 

ha % din total 
folosinţă 

ha % din total 
folosinţă 

Arabil 109351 20.6 38219 7.2 
Păşune  23242 17.8 11603 8.8 
Fâneţe 10369 35.4 5984 20.4 
Vii 973 20.6 534 11.3 
Livezi 3949 42.2 1208 12.9 

 Sursa: Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara  
 
Cu excepţia substanţelor împrăştiate intenţionat de către om în agroecosisteme (îngrăşăminte 

chimice, pesticide), poluanţii recepţionaţi de către sol provin din atmosfera sau din apele de 
suprafaţă. La nivelul judeţului Timiş exista o suprafaţă totală de 6615,0 ha terenuri grav deteriorate 
de procese de eroziune naturală şi antropica, care au fost constituite în unităţi de inventariere pentru 
reconstrucţia ecologică. 

 
Tipul de 

degradare 
Suprafaţă Pondere 

eroziune de 
suprafaţă 

12533,5 ha 19,0% 

eroziune de 
adâncime 

875,0 ha 1,3% 

Alunecări 1724,0 ha 2,6 % 
Excavaţii 90,0 ha 0,1% 

depozite şi deşeuri 10,5 ha - 
Sărături 12280,2 ha 18,6% 

itosoluri 1199,0ha 1,8% 
Vertisoluri 400,0 ha 0,6% 
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Psamosoluri 803,8 ha 1,2% 
exces de umiditate 
freatica 

4427,5 ha 66,9% 

Inundaţii 2323,5 ha 35,1% 
Sursa: Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timi şoara  

 
       Din tabel se observă că cea mai mare problemă cu care se confruntă solul este  excesul de 
umiditate freatică care afectează  4427 ha. Inundaţiile reprezintă, de asemenea pericole pentru sol, 
ele afectând 2323 ha, având o pondere de 35% în totalul solurilor afectate. 
 

5.8.4. Biodiversitatea şi pădurile 
 
Biodiversitatea 

În partea de est a judeţului se află munţii Poiana Ruscăi care se remarcă printr-o abundenţă 
de specii floristice şi  de faună.  

Vegetaţia naturală se caracterizează prin prezenţa pe scară restrânsă a plantelor de silvostepă 
precum şi printr-o frecvenţă ridicată a speciilor hidro şi higrofile în câmpiile joase şi în luncile cu 
exces de umiditate. 

Partea estică a judeţului, ocupată de masivul Poiana Ruscai, este acoperită, din punct de 
vedere al vegetaţiei forestiere cu păduri de gorun, păduri de fag, în amestec cu carpen, iar pe pantele 
superioare ale muntelui păduri de molid, în amestec cu brad, sporadic întâlnindu-se şi exemplare de 
pin. 
 Rezervaţiile Mlaştinile Satchinez şi Mlaştinile Murani adăpostesc un număr impresionant de 
specii de păsări, protejate de legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene. 
 Rezervaţiile ornitologice adăpostesc specii de păsări precum Haliaetus albicilla, Pandion 
haliaetus, Falco subbuteo şi Egretta garzetta, precum şi alte păsări protejate de lege.  

Pe teritoriul judeţului exista şi rezervaţii forestiere, botanice, pedologice şi o rezervaţie 
paleontologica (Punctul fosilifer Radamanesti). 
Toate acestea sunt ameninţate de activităţile antropice, boli şi dăunători, păşunatul excesiv, 
eroziunea solului şi depozitarea necontrolată de deşeuri. 
Starea pădurilor 

Presiunile antropice exercitate asupra fondului forestier administrat de Direcţia Silvică 
Tmisoara sunt reprezentate în principal de tăierile ilegale de arbori, propagarea în pădure a 
incendiilor de păşune, depozitarea necontrolată de deşeuri, braconajul şi poluarea industrială. Acest 
din urmă factor acţionează cu precădere în zona limitrofă oraşului Timişoara, unde poluarea 
industrială cauzează uscări masive la multe exemplare. 

Prin recoltarea masei lemnoase din pădurile ajunse la vârsta de exploatare se asigură 
perpetuarea pădurii în urma regenerării ei pe cale naturală, împiedicându-se astfel degradarea şi 
chiar dispariţia ei în unele zone.  

 Obţinerea de fonduri şi alocarea lor pentru achiziţionarea de terenuri agricole neproductive 
care vor fi împădurite în zonele deficitare în păduri duc la stabilitatea factorilor de mediu. 
 

6. Gestionarea deşeurilor 
 

În anul 2006, atât în toate localităţile urbane cât şi în câteva localităţi rurale funcţiona 
sistemul de colectare, transport şi depozitare definitivă a deşeurilor, atât de la populaţie cât şi de la 
agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea pe raza localităţilor respective. Depozitarea definitivă 
a deşeurilor municipale se realizează în continuare pe vechile amplasamente, care nu îndeplinesc 
condiţiile de protecţie a factorilor de mediu. 

Gestionarea deşeurilor în mediul rural este în continuare deficitară, având în vedere că 
activitatea de colectare nu este organizată în sistem centralizat, iar depozitarea deşeurilor se 
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realizează pe amplasamente dispersate, aflate în general la marginea localităţilor. 
Monitorizarea cantităţilor de deşeuri produse şi depozitate în mediul rural nu se realizează 

decât sporadic, în general informaţiile deţinute de APM Timiş fiind estimative. 
Conform datelor furnizate de Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara, în 

perioada 2002-2006 cantităţile de deşeuri industriale generate în judeţul Timiş au avut următoarea 
evoluţie:        
             
        -tone- 

Judeţul 2002 2003 2004 2005 2006 

Timi ş 157.814 148.240 83.262 352.528 104.722 

   Sursa: Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara 
 

Din tabel se observa diferenţe semnificative de la an la an, cea mai mare înregistrându-se în 
anul 2005, când deşeurile generate au crescut cu 423% fata de anul anterior. 

Aceste variaţii importante pot avea drept cauze variaţia din punct de vedere cantitativ a 
activităţilor industriale generatoare de deşeuri de producţie şi reducerea cantităţilor de deşeuri 
generate datorată retehnologizării. 

 7. Analiza  SWOT  a agriculturii şi silviculturii  jude ţului  Timi ş 
 

 
Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 
Pondere mare a 
suprafeţei agricole ce 
revine pe locuitor în 
judeţ 

Lipsa culturilor 
alternative 

Apariţia fondurilor 
pentru dezvoltarea 
gospodăriilor mici 

Îmbătrânirea şi 
reducere numerică 
forţei de munca din 
zonele rurale  

Calitatea bună a 
terenului agricultura în 
zona de câmpie  

În mediul rural nu 
exista filiere de 
valorificare a 
lemnului şi nici 
firme care să 
prelucreze lemnul 

Preţul scăzut al 
terenurilor agricole 

Valorificarea 
necorespunzătoare a 
producţiei agricole prin 
practicarea unor preturi 
mic la vânzarea prod. 
agricole pe piaţă 

Suprafaţă mare de 
pădure pe locuitor 

Existenţa unor 
suprafeţe agricole 
nevalorificate 

Promovarea şi 
stimularea asociaţiilor 
agricole în scopul 
exploatării intensive a 
terenurilor 

Păstrarea unor metode 
tradiţionale de 
cultivare a terenurilor 
agricole, slaba 
tehnologizare 

Surse importante de 
venituri din exploatarea 
pădurilor şi a fondului 
cinegetic 

Productivitate 
scăzută cauzată de 
fărâmiţarea 
terenurilor 

Cererea la export de 
produse agricole 
ecologice 

Slabă corelare între 
planurile de dezvoltare 
din silvicultura şi 
agricultură 
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8. Concluzii şi propuneri 
 

Judeţul Timiş ocupă primul loc în ceea ce priveşte nivelul indicatorilor de trai, PIB-ul pe 
locuitor fiind cu aproape 40% mai mare decât media pe ţară. Cu toate acestea există diferenţe mari 
de dezvoltare între mediul urban şi cel rural, acesta din urmă confruntându-se cu probleme legate în 
special de slaba dezvoltare a infrastucturii. De aceea se simte nevoia creării unor programe de 
investiţii eficiente care să dezvolte infrastructura în aceste zone . Este ştiut faptul că încă există 
comune şi sate în care, de exemplu, nu există apă curentă, canalizare sau reţea de distribuţie a 
gazelor. 

O altă problemă a judeţului o constituie migraţia forţei de muncă spre ţări ale UE, fenomen 
cu impact negativ asupra dezvoltării industriei prelucrătoare a judeţului. Mai poate fi menţionată şi 
migraţia tinerilor din mediul rural spre oraşe sau spre alte ţări unde au găsit alte posibilităţi de trai 
decât cele oferite în locul de naştere. Aceste aspecte fac necesare găsirea unor măsuri de motivare a 
forţei de muncă care să mărească atractivitate muncii în ţară, atât în oraşe cât şi în mediul rural.   
 Deasemenea, pentru dezvoltarea economică a spaţiului rural ar fi necesară crearea unor 
programe care să stimuleze crearea de microîntreprinderi orientate spre activităţile din amontele şi 
avalul agriculturii. Crearea de microîntreprinderi poate conduce la o creştere a ratei de ocupare 
aforţei de muncă, atrăgând în special populaţia tânăra spre aceste zone şi reducând astfel rata 
şomajului în rândul populaţiei. Abordarea strategică simultană a agriculturii şi a industriei 
alimentare şi a băuturilor constituie una din principalele căi de dezvoltare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi de ieşire a populaţiei rurale din statutul de autoconsum. 

Îmbunătăţirea infrastructurii, sub toate aspectele sale, mărirea veniturilor populaţiei din sate, 
care astfel ar  dispune de fondurile necesare renovării proprilor case, ar putea conduce la 
modificarea imaginii satelor din judeţ şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural. 

Marirea veniturilor populatiei rurale ar putea fi consecinta directa a sprijinirii micilor 
fermieri si a fermelor agricole de semisubzistenta, infiintarea unor grupuri de producatori in 
domeniul procesarii rezultatelor productiilor agricole, incurajarea activitatilor turistice, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 
mostenirii rurale. 

Unele modalităţi pentru dezvoltarea agriculturii judeţului Timiş ar putea consta în atragerea 
investiţiilor străine sau interne în vederea dotării cu utilaje agricole moderne şi creeării de ferme de 
producţie vegetală sau animală, creearea de programe pentru sprijinirea tinerilor agricultori, 
dezvoltarea sectorului pomicol, a industriei de prelucrare a lemnului.  

Deşi potenţialul de cultivare este destul de ridicat, metodele arhaice folosite de cultivatori şi 
faptul că nu există tehnologii de cultivare performante, îşi spun cuvântul. 

Raportul nefavorabil dintre preţul de cost şi preţul de vânzare, care controlează piaţa, 
creează mari dificultăţi economice producătorilor agricoli şi frânează ritmul de dezvoltare a 
domeniului agricol. De exemplu, pentru un hectar cu porumb se cheltuiesc peste 11 milioane. 
Angajarea de cheltuieli pentru obţinerea acestor produse, fără să se ştie cine le cumpără şi la ce preţ, 
este, încă de la însămânţarea culturilor, un risc economic pentru oricare producător. 

De asemenea, inaplicabilitatea si inexistenţa unui cadru legislativ în domeniu au lăsat  
producătorii agricoli în situaţia de a se descurca singuri. Toţi partenerii cu care ei sunt nevoiţi să 
colaboreze în timpul procesului de producţie s-au îmbogătit iar producătorii au ramas săraci. 

 Fără resurse financiare proprii, ei sunt nevoiţi să contracteaze la bănci credite cu dobânzi 
mari şi scadenţă la termen. Dacă aceste credite nu sunt rambursate la timp, dobânzile cresc 
substanţial. 

Producătorii agricoli din Timiş sunt, de asemenea, dependenţi de firmele care deţin 
monopolul principalelor materii prime şi materiale necesare procesului de producţie şi pe care le 
comercializează la preţuri foarte mari, cu plata la termen. Dacă termenul este depăşit, preţurile pot fi 
majorate cu până la 15%. 

Producătorii mai sunt dependenţi şi de spaţiile pentru depozitarea produselor agricole, unde 
sunt adesea înşelaţi la receptionarea şi la analizele de laborator ale produselor recoltate.  
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Atunci când producătorii trebuie să-şi vândă produsele, apar pe piaţă tot felul de 
comercianţi, cei mai mulţi fără identitate, care, acţionând în numele unor firme inexistente, 
necontrolaţi de nimeni şi neîngrădiţi de nici o lege, oferă producătorilor preţuri de vânzare mici în 
comparaţie cu preţul de cost pe tonă de produs. 

Sub presiunea creditelor cu plata la termen contractate, producătorii se găsesc adesea într-o 
situaţie fără ieşire şi acceptă aceste preţuri. Din veniturile încasate, cei mai mulţi dintre producători 
nu îşi recuperează nici măcar cheltuielile de producţie, astfel că de profit, care este, de altfel, 
raţiunea oricărei activităţi economice, nici nu poate fi vorba. 

Din aceste cauze agricultura nu este un mediu de muncă menit a oferi prosperitate si 
bunăstare pentru cei care trăiesc şi muncesc în mediul rural.  

Ca urmare, o implicare a guvernului în rezolvarea problemelor complexe cu care se 
confruntă producătorii agricoli, şi care frânează ritmul de dezvoltare a agriculturii, este de strictă şi 
neapărată actualitate. Cu fermieri săraci, care au la îndemână doar cea mai înapoiată tehnică şi care 
sunt lăsaţi pe mâna a tot felul de speculanţi, nu poate exista o agricultură modernă, cu înaltă 
performanţaă economică. 
 Preţul pe piaţă s-a liberalizat, dar rămâne sub directa influenţă a procesatorilor, care sunt mai 
bine organizaţi şi au interesul ca acest preţ să fie în avantajul lor, ca acest preţ să fie cât mai redus. 
Producătorii agricoli sunt numeroşi şi cu o putere economică extrem de scăzută, fapt care-i face 
vulnerabili pe piaţă. Slaba organizare a producătorilor agricoli în plan asociativ şi puţinele 
organisme neguvernamentale care-i reprezintă determină ca interesele acestora să fie insuficient 
reprezentate şi apărate iar propunerile legislative în interesul acestora să fie foarte rare şi 
inconsistente. 

Dezvoltarea mediului rural al judeţului Timiş, un spaţiu echilibrat din punct de vedere al 
condiţiilor de climă, sol şi relif, are o importanţă deosebită atât pentru populaţia din judeţ cât şi 
pentru economia naţională. De asemenea el reprezintă cadrul cultural prin care s-au păstrat şi se 
transmit obiceiurile, tradiţiile şi folclorul zonal specific, legătura trecutului cu prezentul. 
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