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Percepția, cercetarea, ameliorarea și dezvoltarea spațiului rural sunt activități indinspensabile pentru o 

țară, atât prin dimensiunea spațiului rural, exprimată prin suprafața deținută, cât și prin ponderea populației 

ocupate în activități productive, de servicii, social-culturale, de habitat și de turism. 

Majoritatea studiilor întreprinse denotă că spațiul rural își poate îndeplini funcțiile de aprovizionare, de 

destindere și de echilibru, din ce în ce mai cerute doar dacă el va rămâne un spațiu de viață atrăgător și dotat cu o 

bună infrastructură, o agricultură și o silvicultură viabilă, condiții locale favorabile activităților economice 

neagricole, un mediu intact și cu un peisaj îngrijit.  

Asigurarea securității alimentare a fiecărei națiuni, sporirea contribuției agriculturii la procesul general de 

creștere economică și dezvoltare socială, precum și la protecția mediului fac ca această activitate să dețină un loc 

foarte important în economia și politica țărilor lumii. 

Un loc de bază atât în agricultura mondială, cât și în cea națională este ocupat de sectorul pomi-viticol 

care ocupă peste 80 de milioane hectare din suprafața agricolă mondială. Valoarea producției la hectar în cazul 

celor două categorii de specii de plante este de 5-8  mai mare comparativ cu alte culturi agricole. 

În prezent sectorul pomi-viticol românesc ocupă aproximativ 400 000 hectare din suprafața agricolă 

utilizată a României, cu circa 37% mai puțin  față de anul 1990. Acest fapt m-a motivat să analizez, prin lucrarea 

de față, evoluția sectorului din ultimele decenii.  

În România, cultura pomilor și a viței de vie reprezintă o ocupație de tradiție, străveche, cu rădăcini 

adânci în cultura și civilizația poporului nostru. Primele informații referitoare la cultura pomilor fructiferi se 

găsesc în limba strămoşilor noştri daco-romani. Astfel, pentru unele specii pomicole, în limba română există 

denumiri de origine latină fapt care atestă cunoaşterea diferitelor specii de către strămoşii noştri: măr (malus), 

păr (pirus), prun (prunus), cireş (cerasus), piersic (persicus), nucul (nux), alunul (avellana). Vița de vie se cultivă 

încă din epoca fierului, când s-au realizat primele cosoare dacice în Moldova, Alba-Iulia, pe Târnave și în 

Oltenia. 

Tema abordată se înscrie în aria cercetărilor de la nivel global în care fiecare națiune în funcţie de 

experienţa acumulată în spaţiul comunitar şi de realitatea comunităţilor rurale proprii, se preocupă de fixarea 

unor obiective, strategii şi măsuri de dezvoltare şi diversificare proprii a activităţilor din mediul rural 

Scopul major al cercetării din lucrarea de față constă în identificarea resurselor și acțiunilor necesare 

creșterii economiei spațiului rural românesc prin dezvoltarea sectorului pomi-viticol.  

Cercetările din domeniu confirmă faptul că principala cauză care determină depopularea satelor este lipsa 

locurilor de muncă, deci lipsa unei economii  durabile care să confere un nivel de trai ridicat și facilități 

asemănătoare zonelor urbane. Pentru crearea unei economii rurale durabile este prielnică dezvoltarea sectorului 

pomi-viticol, pomicultura și viticultura reprezentând ramurile cele mai intensive ale producției  vegetale având 

cea mai mare eficiență economică. 
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Principalele analize efectuate pentru îndeplinirea scopului general  au fost  următoarele:  

• Analiza noțiunii de spațiu rural și a sectorului pomi-viticol în contextul mondial și național 

• Analiza stadiului actual de dezvoltare al Regiunii Sud-Vest Oltenia  

• Analiza situației sectorului pomi-viticol din Regiunea Sud-Vest Oltenia 

• Analiza socio-economică a județului Gorj și a unei localități din județ, respectiv localitatea 

Bălănești 

• Efectuarea unei zonări a speciilor pomicole și a viței de vie în cadrul localităților din județul 

Gorj 

• Determinarea favorabilități cultivării speciilor pomicole și a viței de vie, și a posibilităților 

de dezvoltare a sectorului pomi-viticol în cadrul unei localități din județul Gorj, respectiv 

localitatea Bălănești 

Studiul a avut la bază cercetarea,  analiza cantitativă, prelucrarea și interpretarea datelor colectate din 

literatura de specialitate, de pe site-uri oficiale și din anuare statistice, analiza pe baza sistemului de indicatori 

statistici (analiza multicriterială), ancheta socială (chestionarul) și studiul de caz. 

Teza de doctorat „ Cercetări cu privire la creșterea economiei spațiului rural prin dezvoltarea sectorului 

pomi-viticol ” este împărțită în patru părți desfășurate pe 136 de pagini, este structurată în patru capitole, 

cuprinde 84 de tabele, 104 figuri și 120 de referințe bibliografice. 

 

SINTEZA CAPITOLULUI 1.  Stadiul actual al cunoștințelor privind spațiul rural  și sectorul pomi-viticol 

 

În prima parte a tezei, care cuprinde un singur capitol, „Stadiul actual al cunoștințelor privind spațiul 

rural  și sectorul pomi-viticol”,  este efectuată o caracterizare  a spațiului rural (caracteristicile, definirea și 

funcțiile spațiului rural), se prezintă  importanța economică și socială a cultivării poilor fructiferi și a viței de vie, 

dar și importanța alimentară și terapeutică a  fructelor și strugurilor, și este realizată o analiză a evoluției 

suprafețelor cultivate și a producțiilor realizate în contextul mondial și național al pomiculturii și viticulturii.  

Se constată că sectorul pomi-viticol ocupă un loc de bază atât în agricultura mondială, cât și în cea 

națională, acesta ocupând peste 80 milioane hectare din suprafața agricolă mondială. Din punct de vedere 

economic un hectar de viță de vie echivalează cu aproximativ șapte hectare culturi agricole, iar valoarea 

producției la hectar este de 6-8 ori mai mare. În pomicultură veniturile sunt de peste cinci ori mai mari decât cele 

provenite din culturile cerealiere. 

Referitor la evoluția sectorului pomi-viticol, se constată că  în comparație cu anul 1980 suprafața 

pomicolă mondială s-a extins cu peste 100%, iar suprafața viticolă  a scăzut cu peste 24%. 

Evoluția sectorului pomicol. Comparativ cu anul 1980 suprafața pomicolă din zona temperată au crescut 

cu peste 95%, iar suprafețele din zona caldă cu peste 107%. Dintre cele două zone în care se cultivă speciile 

pomicole, zona caldă deține peste 80 % din suprafața totală, cele mai mari suprafeţe fiind ocupate de speciile: 

cocos, cacao, măslin, bananier şi portocal.  

În cadrul speciilor din zona temperată, mărul deţine ponderea cea mai mare, ocupând în anul 2017 peste 

29% din suprafață. Este urmat de prun (15,62 %), migdal (11,49 %) şi păr (8,26 %). Suprafața cultivată cu 

principalele specii pomicole este repartizată diferit pe continente, cele mai mari suprafețe sunt în Asia (52%), 

urmat de Africa (24%), și de Europa (12%).  

Continentul european deține cele mai mari suprafețe (la nivelul anului 2017) de măslin (5199699 ha; 

48,13% din total), migdal (742746 ha; 38,56% din total ), cireș (169130 ha; 40,61% din total), vișin (138151 

ha;73,09% din total), coacăz (113514 ha; 98,24% din total), zmeur (93022 ha; 78,69% din total) și agriș (29416 

ha; 99,93% din total), și deține a doua suprafață, după Asia, de măr (19,45 % din total), prun (13,51% din total), 

piersic și nectarin (16,03% din total), căpșun (40,91 % din total), păr (11,40 % din total), castan (19,01 % din 

total), alun (16,92 % din total), cais (19,22 % din total), gutui (11,19 % din total), kiwi (17,60 % din total), și de 

kaki (1,99 % din total).  

Din punct de vedere al producţiei globale de fructe, ordinea speciilor fructifere este următoarea: 

bananierul, mărul, portocalul și cocosul. La nivelul anului 2017 producția de fructe provenită din zona temperată 

reprezenta peste 27 % din producția de fructe de la nivel mondial, producțiile cele  mai mari fiind realizate de 

speciile măr și păr. 
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În România, comparativ cu anul 1990, suprafața pomicolă s-a redus cu peste 37%, cele mai mari pierderi 

înregistrându-se în Regiunea Sud-Vest Oltenia unde suprafața cu livezi pe rod a scăzut pâna în anul 2017 cu 

22321 hectare (-45,75%) 

Evoluția sectorului viticol. Spre deosebire de sectorul pomicol, sectorul viticol a înregistrat pierderi, în 

comparație  cu anul 1980 suprafața viticolă mondială a scăzut cu peste 24% , adică cu peste două milioane 

hectare, ajungând de la 9,21 milioane hectare la 6,93 milioane în anul 2017. Principala cauza a scăderii 

suprafeței fiind reprezentată  de diminuările suprafețelor cultivate cu viță de vie de pe continentul european. 

Europa, în anul 1980 deținea 70,5% din totalul suprafeței viticole mondiale, având o suprafață de peste 6,4 

milioane hectare,  iar în prezent  deține 49,6 % din suprafața mondială cultivată cu viță de vie și are cu trei 

milioane hectare mai puțin (-47,1% față de anul 1980).  

Referitor la producţia mondială de struguri, la nivelul anului 2017 aceasta a fost de peste 74  milioane 

tone, cel mai mare producător dintre continente fiind Asia cu o pondere de  37% din producţia mondială, urmat 

de Europa cu o pondere de 35% și America cu 19%. Cu toate că în perioada 1980-2017 suprafața viticolă 

mondială a scăzut trendul producției de struguri este crescător, în 2017 ajungându-se  la o producție mai mare cu 

11,7% (+7,8 milioane tone) față de anul 1980, ceea ce înseamnă că a crescut producția medie de struguri pe 

unitatea de suprafață. În anul 2016 din totalul producție de struguri 73,9% au fost struguri pentru vin și 36,1% au 

fost struguri pentru masă. 

În România, în comparație cu anul 1990 suprafața viticolă a scăzut cu peste 20%, este important să 

menționăm că în 1990 viile altoite ocupau 72%, iar viile hibride 28% din suprafață, în prezent viile altoite ocupă 

puțin peste 51% (91590 ha), iar viile hibride 48,33%. Comparativ cu 1990 suprafețele cultivate cu vii hibride au 

crescut până în anul 2017 cu 36,84% (de la 62601 hectare la 85665). Cele mai mari schimbări în sens negativ, 

din perioada 1990-2017, s-au înregistrat în Regiunea Sud-Vest Oltenia, regiune în care a scăzut suprafața cu vii 

altoite (-55,58%) și a crescut foarte mult suprafața cu vii hibride (+48,68%). 

Un alt aspect analizat în cadrul acestui capitol a fost acela de a determina care sunt principalele probleme 

din sectorul pomi-viticol românesc. 

Principalele probleme din sectorul pomicol din România au legătură cu: structura pe vârste și sisteme de 

cultură a plantațiilor pomicole, dimensiunea fizică a exploatațiilor ce dețin livezi pomicole, eficiența muncii, 

consumul și comerțul de fructe.  

Spre exemplu în anul 2013 suprafața medie de livadă pe expolatație din România era de 0,5 ha, de 

aproape patru ori mai mică decât media de la nivelul UE de 1,9 hectare. 

Referitor la productivitatea muncii, în perioada 2007-2015 a fost mult mai scăzută în comparație cu alte 

state membre din U.E. (de cinci ori mai mică decât în Germania (țara cu cel mai ridicat nivel al productivității 

muncii)). 

În ceea ce privește comerțul internațional cu fructe se constată că este destul de dezechilibrat, adesea 

importul depășește de 2-3 ori exportul. În anul 2016 importul de prune  a fost de 12 ori mai mare decât exportul. 

Principalele probleme din sectorul viticol din România au legătură cu: structura pe categorii a viilor și 

structura pe grupe de vârstă, dimensiunea fizică a exploatațiilor ce dețin plantații viticole, eficiența muncii, 

comerțul de struguri de masă, și de vin.  

Principala problemă a sectorului viticol din România este existenta suprafeței mult prea mare cultivată cu 

hibrizi, aceștia având o pondere de peste 48% (85623 hectare) în structura categoriilor de vii.  

O altă problemă o reprezintă vârsta plantațiilor viticole. La nivelul anului 2015 peste 56% din plantații 

aveau peste 30 de ani, 29,61% între 10-29 ani și 11,9% între 3-9 ani și doar 2,24% plantații sub 3 ani. 

 Productivitatea muncii din perioada 2007-2015 în fermele specializate în vin a fost cea mai scăzută în 

comparație cu celelalte state membre din U.E. (de șase ori mai slabă decât în Franța). 

 Referitor la comerțul de struguri de masă s-a constatat că a suferit modificări majore în ultimele decenii. 

Exporturile au scăzut foarte mult, de la 61800 tone cât se exporta  în anul 1980 s-a ajuns la doar 2067 tone în 

anul 2016, iar importurile au crescut foarte mult, comparativ cu anul 2000 importurile au crescut de mai mult de  

10 ori, în 2016 ajungându-se la un import de peste 42000 tone. 

 Balanța comercială a vinului a fost pozitivă în perioada 1995-2005, după anul 2005 a devenit negativă, 

importul crescând foarte mult în comparație cu exportul. În perioada analizată diferența cea mai mare dintre 

import și export s-a înregistrat în anul 2011 când importul (908000 hl) a fost de aproape nouă ori mai mare decât 

exportul (104660 hl). În anul 2016 importul de vin a fost de aproape patru ori mai mare decât exportul. 



iv 
 

 Capitolul se finalizează cu perspectivele de dezvoltare ale sectorului pomi-viticol în România în care sunt 

prezentate programele de investiții în sectorul pomicol și viticol. 

SINTEZA CAPITOLULUI 2.  Studiu cu privire la  dezvoltarea economiei rurale și a sectorului pomi-

viticol din Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

  În capitolul 2, capitolul cu care începe partea a II-a a tezei, este analizat atât stadiul actual de dezvoltare 

al Regiunii Sud-Vest Oltenia, regiunea în care efectele negative din sectorul pomi-viticol au înregistrat cea mai 

mare amploare, cât și evoluția sectorului pomi-viticol din regiune. 

 Pentru îndeplinirea primului obiectiv, analiza dezvoltării economiei rurale din Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, se realizează o descriere generală a regiunii, după care se determină specificul economic al acesteia. 

Pentru determinarea specificului economic al regiunii este analizat produsul intern brut pe ramuri economice, 

evoluția populației după domiciliu, evoluția populației ocupate pe activități ale economiei. 

 Pentru realizarea obiectivului al doilea, analiza situației sectorului pomi-viticol, am început cu analiza 

potențialului agricol al regiunii (analiza suprafeței agricole după modul de folosință, analiza producției vegetale, 

analiza producției animale, analiza producției de bunuri și servicii agricole, analiza gradului de dotare cu mașini 

și utilaje agricole), urmată de o analiză detaliată pe județe a sectorului pomi-viticol din Regiunea Sud-Vest 

Oltenia. 

 În urma interpretării datelor a reieșit că  în Regiunea Sud-Vest Oltenia resursele naturale constituie, 

alături de resursele agricole, un potențial incontestabil care nu se poate delocaliza, dar care prezintă diferite 

grade de vulnerabilitate la schimbările climatice și de mediu. Există o serie de oportunități, strâns dependente de 

capitalul natural de care regiunea dispune, şi care privesc, cu precădere, următoarele domenii cu perspective 

reale de dezvoltare pe termen lung: agricultura, mica industrie şi turismul.  

 Specificul economic al Regiunii Sud-Vest Oltenia este industrial-agrar, contribuția industriei la realizarea 

produsului intern brut fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură are ponderea cea mai mare din totalul 

populației ocupate. 

 Sectorul pomi-viticol al regiunii deține 20,17% respectiv, 18,14%  din suprafața totală cultivată cu specii 

pomicole și viță de vie din România, ocupând locul al doilea dintre regiuni, însă comparativ cu anul 1990 

suprafața cultivată cu specii pomicole și viță de vie a scăzut cu 42,16% respectiv 20,27%. Se remarcă, de 

asemenea, că în regiunea viticolă a Olteniei hibrizii producători direct (HPD) dețin o pondere de 67,63%, fiind 

regiunea cu cea mai mare suprafață cultivată cu vii hibride din România.  

 Dintre județele regiunii, în județul Gorj este cea mai mare  nevoie de măsuri de ameliorare a sectorului 

pomi-viticol. Sectorul viticol nu mai are nicio contribuție la economie pentru că în cadrul județului viile nobile 

nu mai sunt existente (-965 ha față de anul 1990), iar sectorul pomicol, a cărui suprafață s-a diminuat cu peste 

43% față de anul 1990, este prea puțin valorificat pentru potențialul pe care îl deține. 

 

 

SINTEZA CAPITOLULUI 3.  Cercetări cu privire la dezvoltarea economiei rurale în comuna Bălănești, 

județul Gorj. Studiu de caz. 

 

Din cercetările efectuate în capitolul 2  a reieșit că dintre cele cinci județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, 

în județul Gorj este cea mai mare nevoie de măsuri de amelioare a sectorului pomi-viticol, fapt pentru care, în 

cadrul acestui capitol este analizată o comună cu potențial pomi-viticol din județul Gorj. Obiectivul constă în 

analiza socio-economică a comunei Bălănești, având ca scop, atât  identificarea posibilităților de dezvoltarea a  

sectorului pomi-viticol, cât și interesul mediului social față de sectorul pomi-viticol. 

Pentru îndeplinirea obiectivului propus am avut în vedere următoarele: 

 Evaluarea resurselor de dezvoltare ale județului Gorj 

 Analiza socio-economică a comunei Bălănești din județul Gorj, pe baza criteriilor și 

indicatorilor de analiză 

 Anchetă cu privire la nivelul de trai din comună și la interesul mediului social față de 

sectorul pomi-viticol din comuna Bălănești 
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În urma studiului de caz realizat în comuna Bălănești din județul Gorj, se constată că poziția geografică a 

acesteia la doar 12 kilometri de municipiul Târgu Jiu conferă un avantaj major asupra tuturor acțiunilor  ce pot 

duce la dezvoltarea economică a localității. 

 Comparativ cu anul 1990, populația comunei a scăzut cu aproximativ 19%, principalul factor cauzator 

fiind sporul natural negativ. În perioada 1990-2017, la o medie de 2266 locuitori, s-a înregistrat un spor negativ 

de 13,84. Cu toate acestea, în aceeași perioadă,  s-a înregistrat un spor migratoriu pozitiv (+378 persoane) fapt ce 

sugerează că localitatea are o situație economică ce deschide perspective favorabile. 

 În ceea ce privește structura economiei, în comună este înregistrată o activitate economică bazată pe 

sectorul principal (agricultura), urmată de sectorul terțiar (cu precădere comerțul și administrația publică).  

 Față de anul 1990 suprafața pomi-viticolă din localitate a scăzut cu peste 59%, cauza principală fiind 

lipsa formări unor asociații agricole după desființarea C.A.P-urilor., fapt ce a dus la defrișări masive ale 

suprafețelor pomi-viticole care în prezent sunt înlocuite de pășuni. 

Din ancheta efectuată la nivelul comunei, unde am aplicat un chestionar de 19 întrebări pe un eșantion de 

441 persoane dintre care 62% de gen masculin și 38% de gen feminin. În funcție de grupa de vârstă 23% au avut 

între 18-29 ani, 29% între 30-44 ani, 33% între 45-64 ani și 15% peste 65 ani. În funcție de nivelul de studii, 

majoritari au fost cei cu nivel liceal (41,5%), urmați de cei cu nivel universitar (32%). După ocupația actuală, au 

fost majoritari cei ocupați în servicii publice (23,1%) pensionarii (23,1%) și cei din servicii comerciale (17%). 

După venitul în familie au fost majoritari cei cu venituri de peste 3000 lei (35,4%), urmați de cei cu venituri între 

2000-3000 lei (26,5%) și de cei cu venituri între 1000-2000 lei (25,2%), iar după terenul agricol deținut, 

ponderea cea mai mare au avut-o cei cu terenuri sub 1ha (30,6%), urmați de cei cu 1-2ha (21,1%), 16,3% au 

declarat că nu dețin, 17% n-au răspuns și restul de 15% au avut peste 2ha dintre care doar 2% au avut între 5-

10ha.  

În ceea ce privește, cunoștințele despre sectorul pomi-viticol, măsuri de sprijin a acestuia, interesul de a 

înființa și de a lucra într-o plantație pomi-viticolă, dispunerea de a arenda/vinde terenul agricol, cunoștințe legate 

de asociațiile agricole și de interesul de a se înscrie într-una, aprecierea dezvoltării sectorului pomi-viticol, a 

condițiilor  de muncă din sector și interesul față de posibilitățile de finanțare a acestuia, avem următoarele: 

 - 50% din respondenți cunosc potențialul pomi-viticol al comunei, cei mai mulți făcând parte din grupa 

de vârstă peste 65 ani (63,6%), urmați cei din  grupa 45-64 ani(58,3%), din grupa 18-29 ani îl cunosc doar 23%; 

 - doar 20% au cunoștință de proiecte de finanțare/măsuri de sprijin dintre care cei mai mulți sunt 

din grupa 45-64 ani (58,3%), iar cel mai puțin cei din grupa 18-29 ani (9%); 

 - 26% ar fi interesați să înființeze o plantație, dintre care cei mai mulți fac parte din grupa 30-44 ani 

(39,5%) urmați de cei din grupa 45-64 ani, din grupa 18-29 ani au fost interesați doar 8,8%; 

 - să lucreze într-o plantație pomicolă/viticolă au fost interesați 24% (108 din 441 persoane), dintre 

care în funcție de grupa de vârstă cei mai interesați au fost cei între 45-64 ani (33,3%) urmați de cei din grupa 

30-44 ani (30,2%), dintre cei din grupa 18-29 ani au fost interesați doar 11,8%; în funcție de venituri cei mai 

interesați au fost cei cu venituri între 500-800 lei (100%) urmați de  cei cu venituri între 800-1000 lei (55,6%) 

și de cei cu venituri de 2000-3000lei (25,6%), dintre cei cu venituri sub 500 lei au fost interesați doar 25%; 

 - să dea în arendă/să vândă terenul ar fi dispuși 40% dintre chestionați, cei mai dispuși au fost cei 

din grupa 30-44 ani (46,5%), iar cel mai puțin dispuși cei din grupa peste 65 ani; dintre cei care dețin teren 

agricol cei mai doritori ar fi cei cu 3-4ha(66,7%) , urmați de cei cu 4-5ha, iar cel mai puțin dispuși au fost cei 

care dețin 5-10ha(0%); 

 - avantajele asociațiilor agricole le cunosc doar 33% dintre respondenți, cei mai mulți fiind din 

categoria 45-64 ani (45,8%), iar cei mai puțin cei din categoria 18-29 ani (14,7%); 

 - ar fi interesați să se înscrie într-o asociație 33% dintre respondenți și doar 4% sunt înscriși; în 

funcție de terenul agricol deținut, majoritari au fost cei care dețin 2-3ha (50%) urmați de cei cu 4-5ha (40%), iar 

cei mai neinteresați au fost cei cei care dețin 5-10ha (0%); 

 - dezvoltarea sectorului pomi-viticol ar fi apreciată de 80% dintre respondenți; 

 - condițiile de muncă din sectorul pomi-viticol sunt considerate foarte bune doar de 0,7% dintre 

cei chestionați, bune de 8,2%, proste de 35,4%, satisfăcătoare de 18,4%; 

 - interesați de posibilități de finanțare au fost 63%, cei mai interesați au fost cei din grupa 30-44 ani 

(69,8%) urmați de cei din grupa 18-29 ani (64,7%); în funcție de terenul agricol deținut cei mai interesați au fost 

cei cu 5-10ha(100%) urmați de cei cu 3-4 ha (83,3%). 
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SINTEZA CAPITOLULUI 4. Contribuții cu privire la posibilitățile de dezvoltare a sectorului  pomi-

viticol în comuna Bălănești, județul Gorj. Studiu de caz 

 

 Scopul principal din cadrul acestui capitol a fost acela de a determina favorabilitatea cultivării speciilor 

pomicole și a viței de vie în cadrul comunei Bălănești în vederea propunerii de înființare a unor plantații pomi-

viticole. Un alt scop propus a fost  realizarea unor zonări (hărți) a speciilor pomicole și a viței de vie în cadrul 

localităților din județul Gorj. 

 Obiectivele urmărite au fost următoarele: 

 Analiza evoluției suprafețelor cultivate cu pomi și viță de vie în comuna Bălănești 

 Analiză cu privire la favorabilitatea cultivării speciilor pomicole și a viței de vie din comună  

 Stabilirea eficienței economice a speciilor pomicole  pentru care există cea mai mare 

favorabilitate, și stabilirea eficienței economice a viței de vie 

După cum am relatat în capitolele anterioare, dintre județele Olteniei, județul Gorj dispune de cele mai 

bune condiții pedoclimatice pentru cultura speciilor pomicole. 

 Dintre cele 70 de localități existente în județ, în 68 dintre acestea există notă de favorabilitate naturală 

≥2,50 pentru cel puțin o specie pomicolă, și anume: 

- În șase localități, Bălănești, Bâlteni, Bengești-Ciocadia, Berlești, Căpreni și Săcelu, există notă ≥2,50 pentru 

12 specii-grupe de specii pomicole; 

- În 14 localități, Albeni,  Alimpești, Aninoasa, Bustuchin, Hurezani, Logrești, Negomir, Plopșoru, Prigoria, 

Roșia de Amaradia, Scoarța, Țicleni, Turcinești și Urdari există notă ≥2,50 pentru 11specii-grupe de specii 

pomicole; 

- În nouă localități, Arcani, Bumbești-Pițic, Dragotești, Jupânești, Licurici, Săulești, Slivilești, Stejari și 

Vladimir, există notă ≥2,50 pentru 10 specii-grupe de specii pomicole; 

- În cinci localități, Mătăsari, Mușetești, Rovinari, Tg-Jiu și Vagiulești, există notă ≥2,50 pentru  nouă specii-

grupe de specii pomicole; 

- În șapte localități, Bărbătești, Bumbești-Jiu, Crușeț, Dănciulești, Runcu, Stoina și Turceni, există notă ≥2,50 

pentru opt specii-grupe de specii pomicole; 

- În trei localități, Boloboși, Tg-Cărbunești și Turburea, există notă ≥2,50 pentru șapte specii-grupe de specii 

pomicole; 

- În șapte localități, Bălești, Borăscu, Crasna, Ionești, Lelești, Stănești și Țânțăreni, există notă ≥2,50 pentru 

șase specii-grupe de specii pomicole; 

- În opt localități, Cătunele, Ciuperceni, Dănești, Fărcășești, Glogova, Godinești, Samarinești, Tismana, există 

notă ≥2,50 pentru cinci specii-grupe de specii pomicole; 

- În  patru localități,  Brănești, Câlnic, Novaci și Peștișani, există notă ≥2,50 pentru patru specii-grupe de specii 

pomicole; 

- În două localități, Motru și Schela, există notă ≥2,50 pentru trei specii-grupe de specii pomicole; 

- Într-o localitate, Telești, există notă ≥2,50 pentru două specii-grupe de specii pomicole; 

- În două localități, Drăguțești și Padeș, există notă ≥2,50 pentru o specie-grupă de specii pomicole. 

Din punct de vedere viticol conform Ordinului nr. 1205 din 22 iunie 2018,  în județul Gorj există 2 centre 

viticole, Târgu Jiu și Crușet, care au componență nouă localități, Bălănești, Scoarța, Runcu, respectiv Crușet, 

Turburea, Stoina, Căpreni, Stejari și Hurezani. În aceste localități pot fii cultivate atât soiuri pentru vin, în 

principal pentru vinuri albe și în secundar pentru vinuri roșii, cât și soiuri pentru struguri de masă (pentru 

localitățile Runcu și Scoarța potențialul de cultivare a strugurilor de masă este scăzut, iar pentru celelalte șapte 

localități există există potențial mijlociu sau ridicat).  

Pe lângă cele nouă localități enumerate, unde se pot cultiva soiuri de struguri pentru vin și soiuri de 

struguri de masă, mai există 39 de localități unde se pot cultiva struguri de masă pentru care există potențial 

mijlociu sau ridicat, si anume: 

- În opt localități, Aninoasa, Bâlteni, Bărbătești, Fărcășești, Ionești, Plopșoru, Țânțăreni și Urdari, există 

potențial ridicat pentru cultivarea soiurilor de struguri de masă; 
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- În 31 de localități, Albeni, Bălești, Bengești-Ciocadia, Berlești, Bolboși, Borăscu, Brănești, Bustuchin, 

Câlnic, Cătunele, Ciuperceni, Dănciulești, Dragotești, Drăguțești, Glogova, Godinești, Jupânești, Licurici, 

Logrești, Mătăsari, Motru, Negomir, Târgu Cărbunești, Țicleni, Turceni, Samarinești, Săulești, Slivilești, 

Turcinești, Văgiulești și Vladimir, există potențial mijlociu pentru cultivarea soiurilor de struguri de masă. 

În urma studiului de caz realizat în comuna Bălănești din județul Gorj, s-a constatat că în rândul 

ocupaţiilor locuitorilor din Bălănești, pomicultura și viticultura au deținut și deţin un loc important. Pe lângă 

rolul său economic, cultura viţei-de-vie și a pomilor fructiferi în zona a reprezentat şi o modalitate de stabilizare 

a terenurilor în pantă, contribuind la diminuarea formelor distructive provocate de eroziunea solului şi 

alunecărilor de teren. 

 Cu toate că în zonă sectorul pomi-viticol  are o veche tradiţie care şi-a pus amprenta pe amplasarea 

acestuia, pe practicile viti-vinicole și pomicole, suprafetețe cultivate cu viță de vie și pomi fructiferi din localitate  

s-au diminuat cu peste 59% în comparație cu anul 1990, în prezent existând doar plantații familiale fără 

randament economic.  

 Din punct de vedere pomicol, în localitatea Bălănești cel mai mare grad de favorabilitate pedoclimatică 

naturală este deținut de speciile zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș, corn, nuc, măr, alun, castan comestibil, 

coacăz, cătină, agriș, soc, lonicera și gutui, iar cel mai mic grad de îl are murul fără ghimpi și migdalul.  

 Din punct de vedere viticol localitatea aparține de centrul viticol Târgu Jiu  și se încadrează în zona 

oenoclimatică A2, zonă în care se produc în principal vinuri albe și în secundar vinuri roșii. În perioada de 

vegetație în localitate se înregistrează valori ale indicilor climatici ce oferă condiții optime pentru dezvoltarea 

viței de vie și obținerea de producții favorabile de struguri. 

 

 Teza de doctorat se finalizează cu partea „Concluzii și recomandări”, urmată de „Elemente de 

originalitate” O concluzie  importantă desprinsă în urma prelucrării datelor este aceea că locuitorii  din spațiul 

rural nu sunt destul de informați cu privire la măsurile de sprijin existente pentru dezvoltarea spațiului rural.  

 O altă concluzie importantă este aceea că înființarea unor plantații de pomi fructiferi și viță de vie pe o 

suprafață de 100 de hectare ar putea aduce un profit anual de peste 250000 euro. 
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 SUMMARY 

 

RESEARCH REGARDING ECONOMIC GROWTH OF RURAL AREAS BY 

DEVELOPING FRUIT AND WINE GROWING SECTOR 
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vineyards (DPH), south-west Oltenia, economic efficiency, pomiculture-viticulture plantations, Gorj County, 

fruit tree zoning, vine zoning, the commune of Bălăneşti. 

 

The perception, research, improvement and development of rural areas are indispensable activities for a 

country, both through the size of the rural area, expressed through the area owned, and by the share of the 

population occupied in productive, service, social-cultural, habitat and tourism activities. 

The majority of the studies undertaken indicate that the rural area can carry out its supply, relaxation and 

balance functions, more and more demanded only if it remains an attractive living space and endowed with good 

infrastructure, agriculture and viable forestry, local conditions favourable to non-agricultural economic activities, 

an intact environment and a neat landscape.  

Ensuring the food security of each nation, increasing the contribution of agriculture to the overall process 

of economic growth and social development, and environmental protection make agriculture detain a very 

important place in the economy and politics of world countries. 

A base place in both world and national agriculture is occupied by the fruit tree-vine sector on more than 

80 million hectares of the world agricultural area. The value of production per hectare in the case of the two 

categories of plant species is 5-8 times higher compared to other agricultural crops. 

Currently, the Romanian fruit tree-vine sector occupies approximately 400,000 hectares of the 

agricultural area in Romania, about 37% less than in 1990. This has motivated me to analyse the evolution of 

the sector in recent decades through this work.  

In Romania, the culture of fruit trees and vines is an ancient tradition, with deep roots in the culture and 

civilization of our people. The first information on the culture of fruit trees is found in the language of our Daco-

Roman ancestors. Thus, for some fruit tree species, in Romanian there are names of Latin origin which attest to 

the knowledge of different species by our ancestors: apple (malus), pear (pirus), plum (prunus), cherry (cerasus), 

peach (persicus), walnut (nux), common hazel (avellana). The vine is grown from the Iron Age, when the first 

Dacian knife was made in Moldova, Alba-Iulia, on the Tarnave and in Oltenia. 

The theme addressed is part of the global research area where every nation depending on the experience 

gained in the community area and the reality of its own rural communities, is concerned about the fixing of 

objectives, strategies and development measures and diversification of rural activities 

The major aim of the research in this work is to identify the resources and actions needed to increase the 

economy of the Romanian countryside by developing the fruit tree-vine sector.  

Research in the field confirms that the main cause of the depopulation of villages is the lack of jobs, 

hence the lack of a sustainable economy that gives a high standard of living and facilities similar to urban areas. 

For the creation of a sustainable rural economy, the development of the fruit tree-vine sector, fruit culture and 

viticulture represent the most intensive branches of plant production with the highest economic efficiency. 

The main analyses carried out to achieve the general purpose were the following:  

 Analysis of the notion of rural space and the fruit tree-vine sector in a world and national 

context; 

 Analysis of the current stage of development of the South-West region Oltenia;  

 Analysis of the situation of the fruit tree-vine sector in the south-West region Oltenia; 

 Socio-economic analysis of Gorj County and of a commune in the county, namely the 

commune of Bălăneşti; 

 Zoning of the fruit and vine species in the municipalities of Gorj County; 

 Determining the favourability of the cultivation of fruit species and vines, and the possibilities 

for the development of the fruit tree-vine sector within a commune in Gorj County, namely the commune 

of Bălăneşti. 
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The study is based on research, quantitative analysis, processing and interpretation of data collected from 

literature, official websites and statistical yearbooks, analysis based on a statistics indicators system (multi-

criterion analysis), social survey (questionnaire) and case study. 

The doctoral thesis "Research regarding economic growth of rural areas by developing fruit and wine 

growing sector" is divided into four parts that runs on 136 pages, is structured in four chapters, and it comprises 

84 tables, 104 figures and 120 bibliographical references. 

 

SYNTHESIS OF CHAPTER ONE. Current state of knowledge on rural areas and the fruit tree-vine 

sector 

 

In the first part of the thesis, comprising a single chapter, "Current state of knowledge of rural area and 

the fruit tree-vine sector", a characterisation of the rural area (features, definition and functions of the rural area) 

is carried out The economic and social importance of cultivation of fruit trees and vines, but also the importance 

of food and therapeutic fruit and grapes, and an analysis of the evolution of cultivated areas and productions 

carried out in the world and national context of pomiculture and viticulture is carried out.  

It is found that the fruit tree-vine sector occupies a basic place in both world and national agriculture, 

occupying more than 80 million hectares of the world agricultural area. Economically, one hectare of vines 

equates to about seven hectares of agricultural crops and the value of production per hectare is 6-8 times higher. 

Revenues are more than five times higher than those derived from cereal crops. 

On the development of the fruit tree-vine sector, it is found that, compared to 1980, the world's fruit tree 

growing area expanded by more than 100% and the vine growing area decreased by more than 24%. 

Evolution of the fruit tree sector. Compared with the year 1980, the fruit tree area of the temperate area 

increased by more than 95%, and areas in the warm area by over 107%. Of the two areas where the fruit tree 

species are cultivated, the warm zone holds more than 80% of the total area, the largest areas being occupied by 

coconut, cocoa, olive, banana and orange. Within the temperate species, apple holds the highest share, occupying 

in 2017 over 29% of the area, followed by plum (15.62%), almond (11.49%) and pear (8.26%). The area 

cultivated with the main fruit species is distributed differently on continents, the largest surfaces are in Asia 

(52%), followed by Africa (24%), and Europe (12%). The European continent has the largest areas (in 2017) of 

olive trees (5,199,699 ha; 48.13% of the total), almond (742,746 ha; 38.56% of the total), cherry (169,130 ha; 

40.61% of total), sour cherry (138,151 ha; 73,09% of total), currant (113,514 ha; 98.24% of total ), raspberry 

(93,022 ha; 78.69% of total) and gooseberry (29,416 ha; 99.93% of the total), and owns the second area, after 

Asia, in apple (19.45% of the total), plum (13.51% of the total), peach and nectarine (16.03% of the total), 

strawberry (40.91% of the total), pear (11.40% of the total), chestnut (19.01% of total), common hazel (16.92% 

of total), apricot (19.22% of total), quince (11.19% of total), kiwi (17.60% of total), and khaki (1.99% of total). 

From the point of view of global fruit production, the order of fruit species is banana, apple, orange and coconut. 

At the level of 2017, the production of fruit from the temperate area represents more than 27% of the global fruit 

production, the largest productions being in apple and pear. 

In Romania, compared to 1990, the fruit tree area decreased by more than 37%, with the biggest losses 

being recorded in the Southwest region Oltenia where fruit-producing orchards decreased in 2017 by 22,321 

hectares (-45.75%) 

Evolution of the viticulture sector. Unlike the fruit tree sector, the vine sector recorded losses: 

compared to the year 1980, the world vine area fell by more than 24%, i.e. over two million hectares, going from 

9.21 million hectares to 6.93 million in 2017. The main cause of the area decrease is the diminution of areas 

cultivated with vines on the European continent. Europe, in the year 1980, owned 70.5% of total world wine-

growing area, with an area of over 6.4 million hectares, and currently owns 49.6% of the world-cultivated vine 

area and has three million hectares less (-47.1% compared to 1980).  

On world grape production at the level of 2017 this was over 74 million tonnes, the largest producer 

among the continents being Asia with a share of 37% of the world production, followed by Europe with a share 

of 35% and America with 19%. Although in the period 1980-2017 the world vine-growing area decreased, the 

trend of grape production is ascending, in 2017 reaching a production of more than 11.7% (+7.8 million tonnes) 

compared to 1980, which means that the average production of grapes on the surface unit increased. In the year 

2016, of the total grape production, 73.9% were grapes for wine and 36.1% were table grapes. 
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In Romania, compared to the year 1990, the vine-growing area fell by more than 20%; it is important to 

mention that, in 1990, the grafted vineyards occupied 72%, and the hybrid vineyards 28% of the surface, 

currently grafted vineyards occupy slightly over 51% (91,590 ha), and hybrid vineyards 48.33%. Compared with 

1990 areas cultivated with hybrid vineyards increased in 2017 by 36.84% (from 62,601 hectares to 85,665). The 

biggest changes in a negative sense in the period 1990-2017 were registered in the Southwest Region Oltenia, a 

region in which the area with grafted vineyards decreased (-55.58%) and greatly increased the surface with 

hybrid vineyards (+ 48.68%). 

Another aspect approached in this chapter was to determine the main problems in the Romanian vine-

growing sector. 

The main problems in the fruit sector in Romania relate to the age structure and culture systems of fruit 

tree plantations, the physical dimension of farms holding fruit tree orchards, labour efficiency, fruit consumption 

and fruit trade.  

For example, in the year 2013, the average area of producing orchards in Romania was 0.5 ha, 

almost four times lower than the EU average of 1.9 hectares. 

Labour productivity, in the period 2007-2015, was much lower compared to other EU Member states 

(five times lower than in Germany (the country with the highest level of labour productivity). 

As regards international fruit trade, it is found to be quite unbalanced, often imports exceed 2-3 times the 

exports. In the year 2016, the imports of plum were 12 times higher than the exports. 

The main problems in the vine sector in Romania relate to the category structure of vineyards and the 

structure by age groups, the physical dimension of holdings with vineyards, labour efficiency, mass grape trade, 

and wine.  

The main problem of the vine sector in Romania is the existence of much too large areas cultivated with 

hybrids, with a share of more than 48% (85,623 hectares) in the structure of vine categories.  

Another problem is the age of vine plantations. At the level of 2015, over 56% of plantations were over 

30 years, 29.61% between 10-29 years and 11.9% between 3-9 years and only 2.24% plantations were under 3 

years. 

Labour productivity from 2007-2015 in vine-specialised farms was the lowest compared to the other EU 

Member states (six times lower than in France). 

On the trade in table grapes, it has been found to have undergone major changes in recent decades. 

Exports decreased greatly, from 61,800 tonnes in 1980, only 2,067 tonnes were reached in 2016, and imports 

increased greatly, compared with the year 2000 imports increased more than 10 times, in 2016 reaching an 

import of over 42,000 tons.  

The commercial balance of wine was positive in the period 1995-2005, after the year 2005 became 

negative, the imports greatly increased compared to exports. During the period analysed, the highest difference 

between imports and exports was recorded in the year 2011 when imports (908,000 hl) were almost nine times 

higher than exports (104,660 hl). In the year 2016, wine imports were almost four times higher than wine 

exports. 

The chapter ends with the development prospects of the fruit tree-vine sector in Romania in which the 

investment programmes in the fruit and vine sector are presented. 

 

SYNTHESIS OF CHAPTER TWO. Study of the development of the rural economy and the fruit tree-vine 

sector in the south-West region Oltenia 

 

In Chapter 2, the chapter with which Part II of the thesis begins, are analysed both the current stage of 

development of the Southwest Region Oltenia, the region where the negative effects in the wine-growing sector 

have been the largest, and the evolution of the vine sector in the region. 

To achieve the first objective, the analysis of the development of the rural economy in the south-West 

region Oltenia, a general description of the region is carried out, after which its economic specificity is 

determined. To determine the economic specificity of the region, we analyse the gross domestic product per 

economic branches, the evolution of the population after residence, and the evolution of the occupied population 

per economic activities. 
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To achieve the second objective, the analysis of the situation of the fruit tree-vine sector, we analysed the 

agricultural potential of the region (analysis of the agricultural area after use, analysis of plant production, 

analysis of animal production, analysis of the production of agricultural products and services, analysis of the 

degree of endowment with machinery and agricultural machinery), followed by a detailed analysis on the 

counties of the fruit tree-vine sector in the south-West region Oltenia. 

Following the interpretation of the data, it emerged that in the Southwest Region Oltenia natural resources 

are, alongside agricultural resources, an undeniable potential that cannot be delocalised but which has varying 

degrees of vulnerability to climate and environmental changes. There are a number of opportunities, closely 

dependent on the natural capital of the region, and that concern mainly the areas with real prospects for long-

term development: agriculture, small industry and tourism. 

The economic specificities of the southwestern region Oltenia is industrial-agrarian, the industry's 

contribution to achieving gross domestic product being major, and the population occupied in agriculture has the 

highest share of the total occupied population. 

The region's fruit tree-vine sector holds 20.17% and 18.14%, respectively, of the total area cultivated with 

fruit and vine species in Romania, occupying the second place of the regions, but compared to 1990 the area 

cultivated with fruit species and vine decreased by 42.16% and 20.27%, respectively. It is also noted that in the 

vine-growing region of the direct hybrid producers in Oltenia have a share of 67.63%, being the region with the 

largest area cultivated with hybrid vine in Romania.  

Among the counties of the region, in Gorj County is the greatest need for measures to improve the fruit 

tree-vine sector. The vine sector has no contribution to the economy because in the vineyards of the county noble 

vines no longer exist (-965 ha compared to 1990), and the fruit sector of the county, the area of which has 

diminished by more than 43% compared to the year 1990, is too little valorised. 

 

SYNTHESIS OF CHAPTER THREE. Research on the development of the rural economy in the 

commune of Bălăneşti, Gorj County. A case study 

 

From the research carried out in Chapter 2, it emerged that, of the five counties of the southwestern 

region Oltenia, Gorj County needs most measures for the cultivation of the vine-growing sector, which, in this 

chapter, made us analyse a commune with potential fruit tree-vine-growing in Gorj County. The objective lies in 

the socio-economic analysis of the commune of Bălăneşti, aiming both at identifying the possibilities for the 

development of the fruit tree-vine sector and the interest of the social environment towards the fruit tree-vine 

sector. 

To achieve the proposed objective, we considered the following: 

 Assessing the development resources of Gorj County; 

 Analysing socio-economically the commune of Bălăneşti in Gorj County, based on criteria and 

indicators of analysis; 

 Inquiring into the standard of living in the commune and the interest of the social environment 

towards the fruit tree-vine sector in the commune of Bălăneşti. 

Following the case study conducted in the commune of Bălăneşti, Gorj County, it is found that its 

geographical position just 12 kilometres from Targu Jiu municipality confers a major advantage on all actions 

that can lead to the economic development of the locality. 

Compared with the year 1990, the population of the commune decreased by about 19%, the main causing 

factor being the natural negative rate. Between 1990-2017, at an average of 2,266 inhabitants, a negative 

increase of 13.84 was recorded. However, during the same period, a positive migratory increase was recorded 

(+378 persons) suggesting that the locality has an economic situation that opens favourable perspectives. 

 As regards the structure of the economy, an economic activity based on the main sector (agriculture) is 

registered in the commune, followed by the tertiary sector (mainly trade and public administration).  

 Compared to the year 1990, the area of vine-growing trees in the locality decreased by more than 59%, 

the main cause being the lack of agricultural associations after the termination of the former cooperatives, which 

resulted in massive deforestation of the fruit tree-vine areas that are currently replaced by grasslands. 
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The survey conducted at the community level relied on a questionnaire of 19 questions applied on a 

sample of 441 people, of which 62% males and 38% females. Depending on the age, 23% were 18-29 years, 

29% were 30-44 years, 33% were 45-64 years and 15% were over 65 years. Depending on the level of education, 

the majority were graduates from high school (41.5%), followed by graduates from higher education (32%). 

After the current occupation, most of them were employed in public services (23.1%), followed by pensioners 

(23.1%) and by commercial services employees (17%). After the income in the family, the majority of revenues 

were over 3,000 RON (35.4%), followed by those with revenues between 2,000-3,000 RON (26.5%), and by 

those with incomes between 1,000-2,000 RON (25.2%); after the agricultural land held, the highest share was 

that of people with land areas below 1 ha (30.6%), followed by those with 1-2 ha (21.1%), 16.3% said they did 

not own any, 17% did not respond and the remaining 15% had over 2 ha of which only 2% had between 5-10 ha.  

As regards the knowledge of the fruit tree-vine sector, measures to support it, the interest of setting up 

and working in a fruit tree-vine plantation, the arrangement of renting/selling agricultural land, knowledge of 

agricultural associations and the interest of being a member of one, the appreciation of the development of the 

vine-growing sector, the working conditions in the sector, and the interest in its financing possibilities, we got 

the following: 

- 50.00% of respondents know the potential of the fruit tree-vine growing of the commune, most of 

which are part of the age group over 65 years (63.60%), followed by the age group 45-64 years (58.30%), and by 

the age group 18-29 years (23.00%); 

- Only 20% are aware of funding projects/support measures, most of which are from the age group 

45-64 years (58.30%), while the least belong to the age group 18-29 years (9.00%); 

- 26.00% would be interested in setting up a plantation, most of which are part of the age group 30-44 

years (39.50%), followed by the age group 45-64 years, and by the age group 18-29 years (8.80%); 

- Working in a fruit tree/vine plantation interested only 24.00% (108 out of 441 persons), of which 

the age group most interested was 45-64 years (33.30%), followed by the age group 30-44 years (30.20%), 

and by the age group 18-29 years (11.80%); depending on the revenues, the most interested were those with 

revenues between 500-800 RON (100%), followed by those with revenues between 800-1,000 RON (55.60%) 

and by those with incomes of 2,000-3,000 RON (25.60%), and by those with incomes under 500 RON (25.00%); 

- To lease/sell the land would be willing 40.00% of respondents from which most were from the age 

group 30-44 years (46.50%), followed by the age group over 65 years; of those holding the most eager 

agricultural land would be those with 3-4 ha (66.70%), followed by those with 4-5 ha, and the least willing are 

those who hold 5-10ha (0%); 

- The advantages of agricultural associations are known by only 33.00% of respondents, most of 

which are in the category 45-64 years (45.80%), and the least in the category 18-29 years (14.70%); 

- Would be interested in participating in an association 33.00% of respondents and only 4% are 

enrolled; depending on the farmland held, the majority were those who hold 2-3 ha (50.00%), followed by those 

with 4-5 ha (40.00%), and the most uninterested were those who hold 5-10 ha (0%); 

- The development of the fruit tree-vine sector would be valued at 80.00% of respondents; 

- The working conditions in the fruit tree-vine sector are considered very good only by 0.70% of 

those questioned, good by 8.20%, bad by 35.40%, satisfactory by 18.40%; 

- Interested in funding opportunities were 63.00%, the most interested were those in the age group 30-44 

years (69.80%), followed by those in the age group 18-29 years (64.7%); depending on the farmland held, the 

most interested were those with 5-10 ha (100%), followed by those with 3-4 ha (83.30%). 

 

SYNTHESIS OF CHAPTER FOUR. Contributions regarding the possibilities for the development of the 

fruit tree-vine sector in the commune of Bălăneşti, Gorj County. A case study 

The main purpose of this chapter was to determine the favourability of the cultivation of fruit and vine 

species in the commune of Bălăneşti for the purpose of proposing to establish such plantations. Another purpose 

was the realization of zoning (maps) of the fruit species and vine in the localities of Gorj County. 

The objectives pursued were as follows: 

 Analysis of the evolution of cultivated areas with fruit trees and vines in the commune of Bălăneşti; 

 Analysis of the favourability of the cultivation of fruit species and vine in the commune;  

 Establishing the economic efficiency of the fruit species for which there is the highest favourability, 

and establishing the economic efficiency of the vine. 
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As we have reported in the previous chapters, among the counties of Oltenia, Gorj County has the best 

pedoclimatic conditions for the culture of fruit tree species. 

Of the 70 localities in the county, in 68 of them there is a natural favourability note ≥ 2.50 for at least one 

fruit tree species, namely: 

- In six localities, Bălăneşti, Bâlteni, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Căpreni and Săcelu, there is a note ≥ 

2.50 for 12 groups of fruit tree species; 

- In 14 localities, Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Bustuchin, Hurezani, Logreşti, Negomir, Plopşoru, 

Prigoria, Roşia de Amaradia, Scoarța, Ţicleni, Turcinesti and Urdari, there is a note ≥ 2.50 for 11 groups of fruit 

tree species; 

- In nine localities, Arcani, Bumbeşti-Piţic, Dragoteşti, Jupâneşti, Licurici, Săuleşti, Slivileşti, Stejari and 

Vladimir, there is a note ≥ 2.50 for 10 groups of fruit tree species; 

- In five localities, Mătăsari, Muşeşti, Rovinari, Tg. Jiu and Vagiuleşti, there is a note ≥ 2.50 for nine 

groups of fruit tree species; 

- In seven localities, Bărbătești, Bumbeşti-Jiu, Cruşeţ, Dănciuleşti, Runcu, Stoina and Turceni, there is a 

note ≥ 2.50 for eight groups of fruit tree species; 

- In three localities, Bolobosi, Tg. Cărbuneşti and Turburea, there is a note ≥ 2.50 for seven groups of 

fruit tree species; 

- In seven localities, Băleşti, Borăscu, Crasna, Ioneşti, Leleşti, Stăneşti and Țânțăreni, there is a note ≥ 

2.50 for six groups of fruit tree species; 

- In eight localities, Cătunele, Ciuperceni, Dăneşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Samarineşti, Tismana, 

there is a note ≥ 2.50 for five groups of fruit tree species; 

- In four localities, Brăneşti, Câlnic, Novaci and Peştişani, there is a note ≥ 2.50 for four groups of fruit 

tree species; 

- In two localities, Motru and Schela, there is a note ≥ 2.50 for three groups of fruit tree species; 

- In one locality, Telești, there is a note ≥ 2.50 for two groups of fruit tree species; 

- In two localities, Drăguţeşti and Padeş, there is a note ≥ 2.50 for a group of fruit tree species. 

From a vine point of view, according to Order No. 1205 from 22 June 2018, in Gorj County there are 2 

viticulture centres, T. Jiu and Cruşet, which cover Bălăneşti, Scoarța, Runcu and Cruşet, Turburea, Stoina, 

Căpreni, Stejari and Hurezani. In these localities they can cultivate both vine varieties, mainly for white and also 

wines for red wines and varieties for table grapes (for Runcu and Scoarța, the potential of table grapes is low, 

and for the other seven localities there is a middle or high potential).  

In addition to the nine localities listed above, where grape varieties for wine and table can be cultivated, 

there are 39 localities where they can cultivate table grapes for which there is potential for middle or high, 

namely: 

- In eight localities, Aninoasa, Bâlteni, Bărbătești, Fărcăseşti, Ioneşti, Plopşoru, Țânțăreni and Urdari, 

there is a high potential for cultivation of table grape varieties; 

- In 31 localities, Albeni, Băleşti, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bolboș, Borăscu, Brăneşti, Bustuchin, 

Câlnic, Cătunele, Ciuperceni, Dănciuleşti, Dragoteşti, Drăguţeşti, Glogova, Godineşti, Jupâneşti, Licurici, 

Logreşti, Mătăsari, Motru, Negomir, Tg. Cărbuneşti, Ţicleni, Turceni, Samarineşti, Săuleşti, Slivileşti, 

Turcineşti, Văgiuleşti and Vladimir, there is a middle potential for cultivating table grape varieties. 

Following the case study conducted in the commune of Bălăneşti, Gorj County, it was found that among 

the occupations of the inhabitants of the commune of Bălăneşti, fruit growing and viticulture held and owned an 

important place. In addition to its economic role, vine culture and fruit trees in the area also represented a way of 

stabilising land on a slope, contributing to diminishing destruction caused by soil erosion and landslides. 

Although in the area the fruit tree-vine sector has an old tradition that has put its mark on its location, on 

the practices of vine-growing and fruit tree, vine-growing areas and fruit trees in the locality have diminished by 

more than 59% compared to 1990, currently only family plantations without economic efficiency.  

From the point of view of fruit tree, in the commune of Bălăneşti the highest degree of natural 

pedoclimatic favourability is owned by the raspberry species, blackberry, rose, dog rose, European cornel, 

walnut, apple, common hazel, edible chestnut, currant, sea buckthorn, gooseberry, elder, lonicera and quince, 

and the smallest degree of belongs to blackberry and almond.  
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From a viticulture point of view, the locality belongs to the Tg. Jiu Wine Centre and falls into the 

oenoclimatic area of A2, which produces mainly white wines and also red wines. During the vegetation period, 

in the locality are recorded values of climatic indices that offer optimal conditions for the development of vines 

and the achievement of favourable grape productions. 

The doctoral thesis is completed by "Conclusions and Recommendations" followed by "Elements of 

originality". An important conclusion from data processing is that rural residents are not quite informed about 

existing support measures for rural development.  

Another important conclusion is that the establishment of plantations of fruit trees and vines on an area of 

100 hectares could bring an annual profit of more than 250,000 EUROS. 

 

 


