
 
 

De ce pot fi oprite exporturile  
de animale vii din România 
 
 
1. Marea majoritate (64.87%) a ovinelor și 

bovinelor crescute în România în fiecare 
an sunt procesate local pentru piața 
internă și pentru export.  

2. Exporturile de carne din România au 
crescut rapid în ultimii ani, și au un 
potențial semnificativ de creștere 
suplimentară.  

3. Oprirea exporturilor de animale vii ar 
putea crea până la 5,311 locuri de muncă, 
depinzând de planul de tranziție ales.  

4. Exportul de carne refrigerată sau 
congelată, de produse din carne și de 
subproduse ar crea locuri de muncă în 
economia locală și ar oferi un impuls 
suplimentar pentru acumularea de 
operațiuni cu valoare adăugată la nivel 
local, cu un impact benefic asupra 
economiei României. 

5. Valoarea adăugată brută estimată prin 
crearea acestor locuri de muncă ar fi de 
46.26 milioane EUR. 

6. Locurile de muncă nou create la nivel 
local ar contribui de asemenea la crearea 
altor slujbe indirecte, în urma efectului de 
multiplicare, în timp ce finanțele publice 
ar beneficia de o creștere a veniturilor în 
urma fiscalizării directe și indirecte. 
Creșterea valorii adăugate ar susține o 
creștere a valorii PIB.  

 

7. Unitățile de procesare lucrează în prezent 
la aproximativ 50% din capacitate, și ar 
putea astfel absorbi creșterea cererii dacă 
animalele vii ar fi prelucrate intern.  

8. Toate țările în care România exportă în 
prezent animale vii au de asemenea 
importuri de carne refrigerată și 
congelată.  

9. Accesul la piața globală pentru carnea de 
vită și de oaie românească s-a extins în 
fiecare an. Piețe pentru reorientarea 
dinspre animalele vii există deja și se află 
în creștere.  

10. Dacă exporturile de ovine ar înceta din 
România, cercetările arată că sectorul de 
crescători de bovine ar avea venituri cu 
până la 3.8 milioane de EUR mai ridicate, 
pe an.  

11. Efectele negative pentru producători se 
văd numai în sectorul ovinelor, și ele pot 
fi diminuate printr-un plan de tranziție.  

12. Exportul de animale vii este nesustenabil. 
Modul său de operare obișnuit încalcă 
regulamentele UE și tratamentul 
animalelor în timpul transportului și 
sacrificării în țări terțe este contrar legilor 
românești de protecție a animalelor.  

 

 


