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Introducere 
 

Mi-am ales ca temă pentru teza de doctorat organizarea pieţei legumelor în zona de 

aprovizionare a Capitalei datorită importanţei deosebite pe care o au legumele în 

alimentaţie, precum şi pentru că alimentaţia sănătoasă este un subiect interesant şi de 

actualitate. Piaţa produselor legumicole este o piaţă complexă, fiind singura piaţă 

agricolă care a funcţionat, după căderea sistemului centralizat, în concordanţă cu 

principiile economiei de piaţă, aceasta prezentând caracteristici favorabile unei bune 

dezvoltări pe termen lung şi în special datorită atomicităţii cererii şi a ofertei. Analiza 

acestei pieţe m-a ajutat să-mi aprofundez cunoştinţele de marketing agricol şi să mă 

dezvolt ca specialist în acest domeniu. 

 

Procesul de extindere a Uniunii Europene are o importanţă deosebită pentru viaţa 

politică şi economică a acestei zone, dar priveşte în mod direct sau indirect şi ţări de 

pe alte continente. În procesul de extindere a Uniunii Europene se urmăreşte integrarea 

României şi Bulgariei, dar se ia în considerare şi posibilitatea aderării Turciei şi 

Croaţiei.  

 

Acest proces de extindere are o importanţă  majoră, din punct de vedere economic, 

pentru toate ţările implicate, dar în special pentru agricultura ţărilor care urmează sa 

adere la Uniunea Europeană, fiindcă ponderea agriculturii la formarea PIB-ului şi 

procentul populaţiei implicate activ în agricultură sunt mult superioare mediei ţărilor 

din Uniunea Europeană, fiind necesare eforturi susţinute pentru a se reduce aceste 

diferenţe. Structura pieţelor ţărilor membre şi a celor care urmează să adere la Uniunea 

Europeană diferă substanţial, precum diferă şi modul în care sunt gestionate procesele 

agricole la nivel macro şi micro economic în aceste ţări. Nevoia de aliniere a acestor 

pieţe la standarde comune creşte cererea de informaţii şi date cantitative şi calitative 

de pe pieţele ţărilor candidate la aderare şi le obligă să facă schimbări importante în 

managementul exploataţiilor agricole şi dezvoltarea acestora pentru a face faţă 

impactului aderării, fiindcă efectele integrării se vor simţi în agricultură, cât şi în 

industria alimentară. 

 

Consumul scăzut de fructe şi legume determină, într-o mare masură, o alimentaţie 

deficitară ce poate fi intâlnită în statele în curs de dezvoltare şi este recunoscut că fiind 

unul dintre cei mai importanţi factori de risc în apariţia bolilor cardiovasculare şi a 

cancerului - principalele două cauze de deces la nivel mondial. 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că insuficienţa consumului de legume şi 

fructe provoacă aproximativ 2,7 milioane de decese anual din cauza bolilor cronice şi 

provoacă peste 31% din accidentele vasculare şi 10% din atacurile de cord. Consumul 

redus de fructe şi legume este cotat ca fiind al şaselea factor de risc în privinţă 

mortalităţii la nivel mondial. 
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În ciuda beneficiilor evidente obţinute prin consumul de legume şi fructe, consumul 

acestora este încă inadecvat, chiar şi în ţările dezvoltate. Minimul recomandat de 

WHO şi FAO de 400g pe lună pe locuitor, 146 kg pe an) este consumat doar în trei 

ţări: Israel, Italia şi Spania
1
. 

 

Oferta, pe de altă parte, cel puţin spus satisface cererea. În pofida disponibilităţii 

fructelor şi legumelor în ţările cu cel mai scăzut nivel al veniturilor, în proporţie de 

aproape jumătate din cantitatea recomandată (86 kg pe an), oferta depăşeşte nevoile în 

ţările cu venit ridicat (în medie, 223kg pe locuitor, pe an
2
). Însă diferenţa în consum 

pare să fie mult mai mare comparativ cu cea privind disponibilitatea legumelor şi 

fructelor, considerând informaţiile privind consumul: în India, Mali, Pakistan, 

consumul aproximativ zilnic pe locuitor este de aproximativ 100g, comparativ cu 300g 

în Australia, 400g în unele ţări din Europa şi SUA, 400g în Israel, Italia şi Spania.  

  

În elaborarea acestui studiu am avut ca scop următoarele: 

 identificarea nevoilor de consum ale populaţiei în ceea ce priveşte legumele, 

 prezentarea capacităţii cultivatorilor interni şi a importatorilor de a acoperi 

cererea de legume, 

 să analizez rolul fiecarui «actor» din traseul pe care îl parcurg legumele de la 

recoltare până la consumatorul final, 

 să analizez problemele cu care se confruntă acest sector şi să identific 

oportunităţi neexplorate suficient sau deloc de producători, comercianţi, 

prelucrători, investitori sau autorităţi, 

 să subliniez tendinţele pieţei şi influenţă aderării României la Uniunea 

Europeană asupra comercializării acestei categorii de produse agroalimentare 

pe plan intern şi extern. 

 

Am identificat ca public ţintă al acestei lucrări următoarele categorii de cititori, cărora 

m-am şi adresat: 

 profesori şi studenţi – fiind abordate probleme specifice de marketing, 

economie şi agricultură, 

 manageri, ingineri şi oameni de afaceri din domeniu sau doar interesaţi de piaţa 

legumelor şi de evoluţia acesteia pe plan intern şi internaţional, 

 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale a căror activitate priveşte 

direct sau indirect dezvoltarea pieţei legumelor; 

 consultanţi în agribusiness, 

 funcţionari publici interesati în activitatea lor de acest sector de activitate; 

 consumatori de legume etc. 

   

                                              
1
 IARC 2003 

2
 Pollak 2001 
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Marketingul are scopul de a ajuta organizaţiile, producătorii sau comercianţii să işi 

plieze oferta la cererile pieţei şi să identifice segmentul de piaţă căruia producătorul 

sau comerciantul i se poate adresa pentru a obţine cele mai bune rezultate financiare.  

 

Prin această lucrare îmi propun să analizez piaţa legumelor din bazinul de 

aprovizionare al Capitalei. În acestă piaţă, cea mai dinamică din România, operează 

marii retaileri, cei mai mari importatori, importanţi producători de legume, diverşi 

agenţi economici etc. 

 

În cele ce urmează am încercat să realizez o hartă a lanţului de distribuţie a legumelor 

în capitală şi a factorilor care influenţează relaţiile existente între diferitele entităţi 

implicate în producţia şi distribuţia legumelor, cum ar fi producătorii autohtoni, a 

pieţelor agroalimentare existente, a principalilor comercianţi de produse 

agroalimentare (pieţe de gros, magazine,  supermarketuri, distribuitori, importatori de 

legume etc). 

 
În cele opt capitole am analizat în amănunt aspecte pe care le-am considerat relevante 

pentru piaţa legumelor la nivel global, continental, regional, dar şi la nivel local. 

 

În primul capitol sunt prezentate elemente necesare abordării unui studiu privind 

ofertă şi cererea de legume, elemente precum: importanţa fiziologică şi economică a 

legumelor, descrierea zonei de aprovizionare a Capitalei, Bucureşti, şi a populaţiei 

acestei capitale, psihologia consumatorului din mediul urban şi rural. 

  

Capitolul doi prezintă în detaliu conceptul de piaţă agroalimentară, tipurile de pieţe de 

legume existente în România şi în alte ţări, precum Statele Unite ale Americii, Franţa, 

Germania, Polonia etc. 

 
Cererea de legume este analizată în cadrul capitolului trei, unde sunt investigate 

nevoile de consum ale populaţiei la nivel global şi regional, pe diferite legume. 

 

În cadrul capitolului patru este evaluată în detaliu oferta de legume la nivel mondial, 

regional şi naţional. Sunt evidenţiate producţiile anuale, la nivel naţional, a 

principalelor ţări producătoare (China, Statele Unite ale Americii, India, Franţa, 

Indonezia etc.) de legume (ceapă, morcovi, pepeni, salată, conopidă, tomate, usturoi, 

varză, cartofi etc.) în anul 2004, făcând în acelaşi timp o analiză a evoluţiei producţiei 

în anii 1981, 1991, 2001 până în anul 2004. Prin această analiză am urmărit 

identificarea principalelor ţări producătoare de legume şi a cantităţilor pe care acestea 

le produc pentru consumul propriu sau pentru export. 

În cadrul aceluiaşi capitol sunt evidentiate producţiile la legume înregistrate în ţările 

europene, comparate cu producţiile ţărilor în curs de aderare şi a ţărilor candidate la 

aderare, pentru a putea evalua impactul integrării acestor ţări în Uniunea Europeană şi 

a posibilei evoluţii a pieţei comunitare a legumelor.  
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Tot în capitolul patru sunt studiate evoluţiile producţiei, suprafeţei cultivate şi a 

producţiilor medii obţinute în România la câteva legume selectate, pentru perioada 

1990-2004. 

 

Aspecte privind comerţul cu legume în lume, în Uniunea Europeană şi în România 

sunt tratate în capitolul cinci, iar în capitolul şase se descriu principii de marketing, în 

general, şi de marketing agricol, în special, analizându-se mai ales distribuţia 

legumelor în Uniunea Europeană, dar şi specificul pieţei agoalimentare româneşti din 

bazinul de aprovizionare a Capitalei. 

 

Capitolul şapte prezintă aspecte privind dezvoltarea sectorului legumicol în România 

şi a imbunătăţirii marketingului produselor legumicole în bazinul de aprovizionare a 

capitalei, realizat prin construcţia Pieţei de Gros a Bucureştiului şi înfiinţarea de 

asociaţii de marketing ale producătorilor de legume. 

 

Ultimul capitol, capitolul opt, evidenţiază aspecte şi factori importanţi care vor 

influenţa piaţa legumelor din România după aderarea la Uniunea Europeană şi 

utilitatea acreditării EurepGAP, certificare cerută de un numar tot mai mare de 

comercianţi cu produse legumicole din Europa, certificare care poate fi privită ca pe o 

oportunitate pentru obţinerea unui avantaj concurenţial, dar şi ca un factor restrictiv al 

exporturilor, dacă producătorii nu il implementează.    

 

Anexele conţin informaţii selective privind evoluţia principalilor indicatori economici 

ai României, date statistice selectate din baza de date FAOSTAT, EUROSTAT, 

Anuarul statistic al Romaniei, liste ale tabelelor, graficelor şi figurilor, dar şi 

informaţii privind decizia de achiziţie a bunurilor de larg consum în România, 

informaţii obţinute în urma studiului realizat de firma Daedalus în anul 2001. 

 

Acestei teze de doctorat i-am anexat şi un CD care conţine majoritatea informaţiilor 

analizate, pentru a facilita celor interesaţi de subiect posibilitatea să analizeze 

aspectele expuse în aceasta lucrare şi dintr-o perspectivă proprie. 

 

Lucrarea include o analiză pe următoarele nivele: 

 

 Analiză retrospectivă, care a avut ca scop identificarea ofertei, cererii şi 

comerţului cu cele mai importante legume din punct de vedere cantitativ si 

calitativ, la nivel mondial, european şi local, în principalele ţări producătoare şi 

consumatoare, încluzând în analiza şi ţările în curs de aderare precum România 

şi Bulgaria, dar şi ţările candidate la aderare precum Turcia şi Croaţia, între anii 

1981-2001. 
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 Analiza curentă şi viitoare, care a avut ca scop identificarea situaţiei actuale şi a 

principalelor tendinţe şi factori ce influenţează piaţa legumelor la nivel 

mondial, european, de ţară si regional (bazinul de aprovizionare al Capitalei). 

 

Mulţumesc, pe aceasată cale, domnului Rector Prof. Univ. Dr. Alecu Ioan Nicolae, 

care mi-a oferit ocazia să particip în perioada pregătirii mele ca doctorand la un stagiu 

de pregătire practică în cadrul firmei Syngenta, în Elveţia, dar şi pentru susţinerea în 

elaborarea acestei teze de doctorat. 

 

Doresc să mai mulţumesc domnului Decan al Facultatii de Management, Prof. Univ. 

Dr. Manea Draghici, doamnei Prof. Univ. Dr. Agatha Popescu şi domnişoarei Dr. ing. 

Toma Valentina, care m-au ajutat şi susţinut de nenumarate ori pe parcursul derulării 

activităţii mele de doctorand, dar şi tuturor persoanelor şi instituţiilor care m-au ajutat 

să realizez această teză.  
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Cultivarea legumelor are o importanţă majoră în economia românească. Diversitatea 

zonelor climaterice permite cultivarea profitabilă a unei mari varietăţi de produse 

legumicole în România în condiţii de eficienţă sporită.  

 

După o perioadă de tranziţie de peste 10 ani, situaţia în acest sector începe în prezent 

să se îmbunătăţească, iar asociaţiile de producători şi de marketing vor juca un rol 

important în dezvoltarea viitoare a sectorului. 

 

Scurtă descriere a importanţei câtorva dintre legumele analizate în cadrul acestei 

lucrări : 

 Tomatele - Consumul de tomate pe cap de locuitor este în creştere datorită 

cererii foarte ridicate de tomate procesate. Producţia de tomate este foarte 

profitabilă ; 

 Varza - Asemenea celorlalte legume din aceeaşi familie, se consumă pe tot 

parcursul anului. Cultura este foarte productivă şi este răspândită în toată ţara ; 

 Ardeii - Ocupă un loc de frunte în lista preferinţelor consumatorilor şi se 

utilizează în multe feluri (proaspat, procesat sau sub formă de condiment picant 

« boia ») ; 

 Ceapa - Deşi producţia este în creştere, România importă încă mari cantităţi de 

ceapă. Majoritatea mâncărurilor se gatesc cu ceapă. 

 Pepenii – Pepenele este foarte apreciat de către consumatori, datorită gustului 

echilibrat, dulce şi răcoritor. Rezistenţă foarte bună la transport. Se obţin 

producţii ridicate de 115-130 tone la hectar; 

 Cartofii - Cartoful este un produs cu un consum important. Constituie o 

oportunitate profitabilă pentru fermieri de a-şi extinde şi diversifica producţia. 

Bun potenţial de dezvoltare, având în vedere creşterea cererii din partea 

industriei procesatoare.   

1.1  Importanţa consumului de legume în alimentaţia 

umană 
 

Legumele se bucură de un loc privilegiat în alimentaţia umană şi în special datorită 

efectului benefic pe care îl au acestea pentru sănătate. Considerând cele trei 

caracteristici definitorii ale alimentelor : 

1 Capitolul - Legumele şi importanţa acestora 
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o să fie nutritive, 

o să fie salubre, 

o şi gustoase, 

 

se poate spune ca alimentaţia poate să constituie un factor de risc, cât şi un factor 

sanogen. 

 

Consumul de cel puţin 400 grame de legume şi fructe zilnic de persoană, joacă un rol 

foarte important într-o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă, aceste recomandări fiind 

susţinute foarte activ de FAO
3
 şi de WHO

4
. 

 

Modul în care populaţia se alimentează diferă de la o regiune la alta, iar principalii 

factori care influenţează aceste cutume legate de alimentaţie sunt datorate în special 

resurselor existente, dar şi de obiceiurile şi tradiţiile locale. 

 

 

Statistici ingrijoratoare
5
 

 

Marea Britanie – Cazurile de obezitate la copii cu vârste între 2 şi 10 ani au 

crescut de la 9.5% în 1995 la 15.5% în 2002; 

Grecia – 11.4% dintre băieţii cu vârste între 2 şi 6 ani sunt supraponderali, iar 6.9 

sunt obezi. La rândul lor, fetele cu aceiaşi vârstă, 11.4% sunt supraponderale, iar 

4.9% sunt obeze; 

Germania – Rata obezităţii în rândul copiilor de 5-7 ani s-a dublat în ultimii 15 

ani, unul din cinci copii fiind deja supraponderal sau obez; 

Spania – Mai mult de 26% dintre copii au probleme de greutate, iar procentul s-a 

dublat în ultimul an; 

Ungaria - 15% dintre tineri (6-18ani) sunt obezi, iar aproximativ 20% 

supraponderali; 

Irlanda – Procentajul de copii în vârstă de 12 ani care sunt supraponderali a 

crescut de la 2 la 6% în intervalul 1990-2000; 

Slovenia – 55% din populaţie (de toate vârstele) este supraponderală, iar 15% 

obeză. 

 

Consumul de legumele şi fructe este considerat vital de către medici şi în special de 

specialiştii în nutriţie, fiindcă au o valoare nutritivă ridicată în condiţiile în care au o 

valoare calorică mai scăzută pe unitatea de produs decât cerealele, plantele tehnice, 

produsele zootehnice etc. Acesta reprezintă un factor important pentru includerea 

                                              
3
 Organizaţia Mondială a Alimentaţiei şi Agriculturii - Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) 
4
 Organizatia Mondială a Sanatatii - World Health Organization (WHO) 

5
 Sursa : Organizatia Consumatorilor Europeni 
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legumelor în alimentaţie, fiindcă membrii societăţii moderne, datorită stilului de viaţă 

mai sedentar sunt expuşi la riscului reprezentat de surplusul de greutate, care are 

efecte nocive asupra sănătăţii şi chiar şi a modului în care sunt percepuţi aceştia de 

societate, referindu-mă în special la indivizii afectaţi de obezitate. În SUA, care are o 

piaţă agroalimentară foarte bine structurată, iar sumele alocate satisfacerii nevoilor de 

alimente reprezinta un procent mic din veniturile populaţiei, obezitatea este întâlnită 

des la membrii societăţii şi are efecte negative asupra sănătăţii populaţiei. În SUA, s-a 

dezvoltat o industrie a produselor pentru slăbit pe bază de plante, care depaşeşte 

valoarea de 40 miliarde de dolari americani, în vănzări anuale. 

 

Legumele sunt absolut necesare  pentru asigurarea vitaminelor, substanţelor minerale, 

aminoacizilor, enzimelor şi a altor principii nutritivi pentru toate categoriile de varsta, 

sex şi profesie
6
. 

 

Legumele sunt considerate un remediu, un medicament menit să ne întărească 

imunitatea şi să alunge boala. Acestea reprezintă pentru oameni cea mai importantă 

sursă de vitamina C, vitamine din grupa B şi becaroten. Becarotenul este o fază 

premergatoare a vitaminei A şi se găseşte în mai toate legumele, dar în mod special în 

morcovi, varza albă şi în spanac. O cantinate importantă de de vitamina C ne-o 

conferă ardeiul gras, varza creaţă şi brocoli. Substanţele vegetale secundare sunt 

importante pentru sănătate, acestea conferă plantelor aroma, culoarea şi gustul, fiind 

prezente – în cantităţi diferite – în toate legumele, ele avand un efect antibacterian, 

întăresc sistemul imunitar sau pot preveni imbolnavirea de cancer. Prin consevare 

legumele îşi pierd adeseori peste 50% din vitamine, mai ales vitamina C, iar 

substantele minerale se descompun în lichidul fierbinte. 

 

Numeroase studii au demonstrat că vegetarienii traiesc mai mult, iar în mod evident, 

există mult mai puţini vegetarieni care mor din cauza unor boli de inimă sau de 

cancer
7
. 

 

1.2  Importanţa economică a legumelor 
 

Cultivarea legumelor reprezintă un sector important al agriculturii unei ţări, mai ales 

datorită faptului că acestea pot asigura o însemnată parte din nevoile alimentare ale 

populaţiei, iar printr-o bună organizare a pieţei interne şi o producţie eficentă se pot 

obţine însemnate profituri din exportul surplusului de producţie.  

 

Legumele prezintă o mare importanţă pentru agricultura, alimentaţia şi economia unei 

ţări datorită cererii de pe piaţă de alimente de această natură în stare proaspată, cât şi 

                                              
6
 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 

7
 Formula AS – anul XV, nr 653, februarie 2005, pag 12 
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procesate, iar dezvoltarea sectorului alimentar duce la producerea de produse din 

fructe din ce în ce mai diversificate, iar consumul este intr-o creştere continua. Dacă 

din culturile cerealiere şi tehnice se produc aproximativ 10-12 sortimente de bază, 

valorificate constant pe piaţă, din culturile horticole se obţin circa 35 de sortimente de 

legume.  

 

România beneficiează de condiţii bune pentru cultivarea şi prelucrarea legumelor şi 

prin exportul acestora se poate obţine o bună sursă de venituri. Pentru a eficientiza 

cultivarea şi comerţul cu legume sunt necesare investiţii însemnate în facilităţi de 

producţie, pregătirea practică şi teoretică a specialiştilor la standarde superioare – 

punându-se accent pe ultimile tehnologii de producţie-, dar este nevoie în special de 

consolidarea structurii de distribuţie al acestor produse, pentru a ajuta producătorii să 

îşi vândă produsele cât mai repede (altfel se pot înregistra pierderi mari datorită 

gradului de perisabilitate ridicat al legumelor) şi cu costuri de distribuţie cât mai 

reduse, pentru a le permite să obţină un profit însemnat pe care să îl reinvestească în 

mijloace de producţie cât mai eficiente. 

 

Legumele au un grad de rentabilitate ridicat şi în special în zonele propice cultivării 

acestora, în apropierea oraţelor sau pe luncile râurilor, unde apa pentru irigaţii este din 

abundenţă, iar solul se pretează la o bună cultivare a legumelor. 

 

Un important aspect economic al cultivarii într-o zonă a legumelor il reprezinta faptul 

ca asigura locuri de munca şi contribuie la dezvoltarea economică a zonei.  

 

În legumicultură este necesar un consum mare de foţă de muncă în comparaţie cu alte 

culturi (ex. cereale). Ca exemplu din fişele tehnologice ale principalelor culturi: 

o pentru cultura tomatelor sunt consumate 1321 ore/om/ha (cultura în 

câmp) ; 8050 ore/om/ha (cultura în sere de plastic) ; 6600 ore/om/ha 

(cultura în sere de sticlă) ; 

o pentru castraveţi se consumă 924 ore/om/ha (camp) ; 4931 ore/om/ha 

(sere plastic) ; 12361 ore/om/ha (sere de sticlă); 

o cultura de ceapă (semănată) consumă 644 ore/om/ha. 

 

Legmicultura se distinge printr-o intensivitate mai mare în comparaţie cu alte culturi, 

datorită: 

 Veniturilor (valoare adaugată mai mare şi profit sporit la hectar, corelat cu 

investiţiile iniţiale) ; 

 Caracter mai putin sezonier decât la alte culturi ; 

 Utilizarea unei forţe de muncă sporite comparativ cu alte tipuri de exploataţii 

agricole ; 

 Utilizare mai eficientă a fondului funciar ; 

 Utilizarea unor instalaţii eficiente de încălzire a serelor şi irigaţii performante 

este imperativă. 
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Nivelul cunoştiinţelor necesare pentru gestionarea acestor culturi este superior 

comparativ cu alte ramuri ale agriculturii şi în special datorită multitudinii de tipuri de 

legume cultivate şi tehnologiilor moderne utilizate, ceea ce ridică nivelul profesional 

al horticultorilor, în general. 
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2.1 Conceptul de piaţă 
 

Piaţa desemnează un sistem de vânzare-cumpărare în primul rând de bunuri şi servicii 

între părţile contractante, adică între agenţii economici autonomi, angajaţi în legături 

de afaceri. Participantii la aceste relaţii sunt, de regulă, producătorii, ofertanţi ai unor 

factori de producţie sau a unor bunuri de consum şi consumatorii. 

 

Piaţa a apărut cu multe secole în urmă, ca punte istorică de legătură între producătorii 

şi consumatorii autohtoni. F. Braudel asemana piaţa (schimbul) cu un univers « îngust, 

dar vioi ca un fir de apa, lesne de recunoscut la prima vedere», situat între producţie şi 

consum ca două universuri complementare ale vieţii economice
8
. 

În cadrul pieţei bunurilor şi serviciilor, comercializarea mărfurilor se realizează în 

modalitati diverse corespunzător naturii lor, precum şi practicilor şi reglementărilor 

conţinute în legislaţiile naţionale. Uneori, tranzacţiile se perfectează direct  între 

producători şi consumatori, alteori, perfectarea lor este mijlocită de către intermediari. 

Astfel, atunci când oferta priveşte uzine, tehnologii, linii de fabricaţie, maşini şi 

utilaje, perfectarea tranzactiilor se face într-o măsura prin intermediari. De regulă, în 

asemenea situaţii oferta se adresează direct investitorilor. În cazul în care oferta are ca 

obiect bunuri de larg consum, comercializarea acestora se face prin diverşi 

intermediari cum ar fi reprezentanţele comerciale, engrosişti, comercianţii cu reţele 

proprii de desfacere etc. 

 

O situaţie aparte o prezintă serviciile. Acestea constituie un sector bine determinat al 

economiei naţionale care în statele dezvoltate cu economie de piaţă ocupă o pondere 

destul de mare. Particularitatea acestui sector provine din faptul că el este menit să 

satisfacă anumite trebuinţe sociale, fără ca activitatea depusă aici să se materializeze 

obligatoriu în produse distincte. De cele mai multe ori, serviciile ajută la menţinerea şi 

conservarea valorii de întrebuinţare cum ar fi activitatea staţiilor service-auto, 

curăţatorii, spălătorii, reparaţia şi întreţinerea locuinţelor, ambalarea şi depozitarea 

produselor ş.a.m.d.  

 

Toate serviciile de mai sus fac parte, într-un fel sau altul, din ceea ce numim în 

economie producţie materială. Spre deosebire de acestea, într-o economie de piaţă 

                                              
8
 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 

2 Capitolul - Piaţa legumelor, componentă a pieţei 

agricole 
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distingem şi o serie de prestaţii internaţionale de servicii. În general, ele au un caracter 

nematerial şi se referă la: asigurări, vânzarea de know-how industrial altor ţări, 

tranzitarea mărfurilor pe teritoriul naţional, telecomunicaţii internaţionale, închirieri de 

bunuri, prestări de servicii turistice, schimburi valutare, comisioane bancare, dobânzi, 

târguri şi expoziţii internaţionale, publicitate etc. Aceste genuri de servicii pot fi 

reunite sub noţiunea de comert invizibil. Denumirea a fost introdusă în vocabularul 

economic pentru a distinge schimburile internaţionale de servicii de comerţul cu 

bunuri materiale. În timp ce exportul şi importul cu bunuri materiale pot fi sesizate 

vizual şi certificate la punctele vamale pe unde bunurile respective intră şi ies din ţară, 

exportul şi importul de servicii nu trec neapărat prin punctele de frontieră, ele fiind în 

bună parte “invizibile” din punct de vedere material. În prezent, în ţările cu o 

economie de piaţă dezvoltată, exportul invizibil manifestă tendinţa de a creşte într-un 

ritm superior exportului de bunuri materiale, ocupând o pondere tot mai mare în 

totalul schimburilor
9
. 

 

Concluzionând, adaptând definiţiile pieţei (în general) la condiţiile concrete în care se 

desfaşoară comerţul cu legume, piaţa legumelor proaspete poate fi definită ca locul de 

întâlnire, mai mult sau mai puţin abstract, dintre oferta vânzătorilor – reprezentată de 

producători sau comercianţii de legume –şi cererea cumparatorilor (reprezentate de 

comercianţi, de unităţiile de industrializare a legumelor şi consumatorii finali), loc 

unde se formează preţurile la care se vând şi cumpără legumele, preţ în funcţie de care 

agenţii economici participanti la tranzacţii urmăresc să îşi realizeze activitatea şi 

scopurile proprii. 

2.1.1 Organizarea şi funcţionarea pieţei agricole 

2.1.1.1  Concepte şi evoluţii 
 

Pieţele agricole sunt grupate în literatura de specialitate în : 

 pieţe de producţie – în cadrul cărora vânzătorii sunt producători agricoli, iar 

cumpărătorii sunt distribuitorii de gros sau detailiştii care au integrată şi funcţia 

de gros ; 

 pieţe de gros – prin intermediul cărora produsele agricole trec din starea 

distributivă în cea detail. Vânzătorii sunt engrosisti, iar cumpărătorii sunt 

detailisti sau colectivităţi ; 

 pieţele de detail – prin care trec din starea distribuitivă de detail în consum, 

vânăatorii fiind detailişti şi agricultori, iar cumpărătorii consumatori, de obicei 

finali. 

 

Pieţele agroalimentare, prin care se asigură transferul produselor agricole şi alimentare 

din stadiul de producţie la cel de consum sunt pieţe: 

                                              
9
 Prof. Dr. Gheorghe POSTELNICU - TEORIE ECONOMICA 
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 extrem de ierarhizate – mondială, regională, naţională, iar mecanismele de 

stabilizare sunt complexe şi specializate pe zone şi produse ; 

 pe care se operează cu produse standardizate şi cu parametrii calitativ superiori 

şi restrictivi, concurenţa avantajând pe cei puternici ; 

 dominate de ţările dezvoltate, care realizează randamente ridicate şi importante 

surplusuri, excedentele fiind utilizate uneori ca o arma de dominaţie ; 

 care au un caracter rezidual, producţia agricolă fiind destinată prioritar 

consumului intern ; 

 în care rolul intervenţionismului statului este evident datorită priorităţii 

asigurării alimentaţiei ca factor estenţial al societaţii
10

. 

 

Piaţa agricolă este gestionată prin componenete legislative, economice şi structuri 

instituţionale şi de control. Acestea au rolul de a o structura şi de a impune reguli ce 

facilitează o bună funcţionare.    

 

2.1.1.2  Tipurile de pieţe agricole 
 

Pieţele reprezintă locul în care se schimba mărfuri, servicii şi informaţii economice, 

dar şi locuri unde se întâlnesc comunităţi de oameni, ceea ce a produs în timp la 

formarea şi dezvoltarea oraşelor, acestea având funcţii sociale şi economice. 

 

Clasificarea pieţelor s-a făcut dupa multe criterii. Teoria economică a clasificat pieţele 

după criteriile enumerate: 

 

Natura economică a bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor: 

 piaţa satisfactorilor, 

 piaţa prodfactorilor. 

 

Forma obiectelor schimbate: 

 pieţe omogene, 

 eterogene, 

 respectiv, pieţe uniforme şi pieţe diversificate. 

 

Starea obiectelor supuse comercializării: 

 piaţa reală, 

 piaţa fictivă (bursa). 

 

Cadrul desfaşurării relaţiilor de schimb: 

                                              
10

 Aurel Visan, Organizarea pieţei laptelui şi produselor lactate în bazinul de aprovizionare a Capitalei, Teza de 

doctorat, coordonator stiintific Dr. Letitia Zahiu, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economia şi 

Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare, Bucureşti, 2001 
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 pieţe locale, 

 pieţe regionale, 

 pieţe naţionale, 

 pieţe internaţionale, 

 piaţa mondială, care este unică şi inseparabilă. 

 

Timpul în care se transferă obiectul tranzacţionat la cumpărător: 

 pieţe la termen, 

 pieţe disponibile sa livreze, 

 pieţe la vedere. 

 

Numărul şi importanţa relativă a participanţilor: 

 piaţa cu concurenţă perfectă sau pură, 

 pieţe cu concurenţă imperfectă. 

 

Raportul dintre cerere şi ofertă: 

 piaţa vânzătorului,  

 piaţa cumpărătorului. 

 

Marketingul clasifică pieţele în funcţie de următoarele criterii mai semnificative
11

 : 

 

După profilul şi gradul lor de specializare : 

 piaţă de mărfuri şi 

 piaţă de servicii. 

 

În funcţie de aria teritorială, pieţele pot fi :  

 regionale,  

 locale,  

 internaţionale sau  

 globale. 

 

După structura economică a ţărilor unde funcţionează: 

 pieţele ţărilor foste socialiste, 

 pieţele ţărilor cu o economie mixtă, 

 pieţele ţărilor cu economie de piaţă de diferite tipuri (anglo-saxon, nordic, 

paternalist etc.). 

 

După modalitatea de desfaşurare a tranzacţiilor (în funcţie de modalitatea realizării 

întâlnirii cererii cu oferta) 

 pieţe furnizoare, 

                                              
11

 Nita Dobrota, Economie politica, Editura economica, Bucureşti, 1997 
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 pieţe solicitante, 

 pieţe exportatoare, 

 pieţe importatoare. 

 

După plasarea geografică a acestora, distingem pieţe: 

 Accesibile, 

 Greu acesibile, 

 Inaccesibile. 

 

După gradul de accesibilitate al diferiţilor agenţi economici: 

 pieţe libere, 

 pieţe reglementate, 

 pieţe închise. 

 

Dupa gradul de concentrare 

 pieţe concentrate şi  

 pieţe dispersate. 

 

Dupa gradul de acoperire al cererii cu oferta: 

 pieţe saturate 

 pieţe nasaturate 

 pieţe în formare. 

 

După gradul de competitivitate: 

 piete puţin exigente, 

 pieţe greu abordabile (monopolizate). 

 

Aceste criterii permit o analiză tipologică aprofundată a pieţelor agricole din România, 

dar care se limitează la o manieră de abordare statistică. 

 

În literatura de specialitate, pieţele agricole sunt clasificate în următoarele categorii : 

 pieţe de producţie (vânzătorii sunt producătorii agricoli, iar cumpărătorii sunt 

distribuitorii de gros sau detailistii, care au integrată ţi funcţia de gros. Aceşti 

operatori participă la aducerea produselor pe piaţă. În această categorie se 

încadrează şi piaţa de producţie a legumelor, pieţele de licitaţie etc.). Pieţele de 

producţie de legume sunt amplasate în cadrul sau în apropierea zonelor de 

producţie, ofertanţii sunt producători individuali sau asociaţi, iar cumpărătorii 

sunt expeditori de legume situaţi în zona de aprovizionare a pieţei, grosiştii din 

alte zone direct de la producători şi centrele de cumpărare. Cantitatea de marfă 

tranzacţionată în această piaţă cunoaşte o tendinţă descrescătoare în ţările din 

vestul Europei, datorită pieţelor de licitaţie şi pieţelor mixte (de producţie şi de 

gros) care cunosc o dezvoltare puternicţ în ultima peioadă. Pieţele de licitaţii de 
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legume şi fructe cuprind o sală de vânzări, birouri, parcări, depozite etc. 

Cumpărătorii sunt grupaţi în sala de vânzare, în fata unor pupitre, dispunând de 

linii telefonice şi butoane la care pot activa în situaţia în care doresc să se 

oprească, la un anumit preţ, indicatorul de pe afişajul electronic, şi să cumpere 

lotul sau loturile de legume puse în vânzare. Producătorii pot să vândă 

individual producţia sau se pot asocia pentru vânzarea producţiei. 

 pieţe de gros – prin intermediul acestora, produsele agricole trec din starea 

distribuitivă de gros, în starea distribuitivă de detail. Vânzători sunt grosiştii, iar 

cumpărătorii sunt detailiştii şi colectivităţile (restaurante, firme de catering, 

cantine etc.). Piaţa de Gros din Bucureşti reprezintă cel mai relevant exemplu în 

această privinţă. Aceste pieţe se mai numesc şi pieţe de consum. 

 pieţe de detail – produsele trec din starea distribuitivă de detail în consum. 

Vânzătorii sunt reprezentaţi de detailişti şi poducători, iar cumpărătorii sunt 

consumatorii finali ai produselor.   

  

2.2 Marketingul 
 

O dată cu creşterea compexităţi modului în care este practicat comerţul au aparut şi au 

fost dezvoltate metode noi de promovare, diferenţiere şi pozitionare a produselor sau 

serviciilor comercianţilor. Este deja cunoscut faptul că, în principiu, nu reprezintă o 

problemă producerea unui bun sau serviciu, ci mai important este modul în care acesta 

este poziţionat pe piaţă şi comercializat.  

 

Marketingul a fost definit în 1960 de Asociaţia Americană de Marketing, ca fiind : 

«realizarea activitaţilor economice care dirijează fluxul bunurilor şi serviciilor de la 

producător la consumator sau utilizator ».  

 

Tot AAM
12

 a  dat o nouă definiţie a marketingului : « procesul programării şi realizării 

producerii, preţului, promovării şi distribuţiei ideilor, bunurilor şi serviciilor care 

determină schimbări menite să satisfacă obiectivele personale şi organizaţionale ». 

 

O definiţie mai modernă a acestui concept a dat-o Philip Kotler: « marketingul 

contemporan reprezintă un mecanism economic şi social prin care indivizii şi 

grupurile îşi satisfac nevoile şi dorinţele lor prin intermediul creării şi schimbului de 

bunuri, servicii şi idei între semeni ». 

 

Marketingul reprezintă un ansamblu de activităţi practice concrete care au scop 

promovarea intereselor unei organizatii şi îmbunătăţirea rezultatelor obtinuţe de 

aceasta (imagine, vânzări, parteneriate etc.). 

                                              
12

 Asociatia Americana de Marketing 
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Gestionarea activităţii de marketing presupune utilizarea unor metode şi tehnici 

ştiinţifice pentru fundamentarea deciziilor de marketing şi implementarea acestora în 

practică, pentru obţinerea rezultatelor scontate. 

Companiile şi organizaţiile active, interesate în a se dezvolta continuu, sunt obligate să 

implementeze cât mai multe elemente de marketing şi să îşi conducă activităţiile 

ţinând cont de principiile acestuia. O strategie de marketing de succes poate constitui 

un atuu foarte important în beneficiul firmei, dar aceasta trebuie susţinută şi de o 

punere în practică exactă şi eficientă. 

 

 

Figura 1. Rolul marketingului 

 

Pentru a putea implementa principiile de marketing în activitatea de zi cu zi este 

nevoie de personal cu o bună pregătire teoretică şi practică, care să poată înţelege 

problemele pieţei în care firma activează, în vederea sesizării oportunităţilor existente 

şi pentru a acţiona în consecinţă. 

 

Strategia de marketing se aplică prin identificarea de obiective, prioritizarea acestora, 

alegerea strategiilor pentru atingerea obiectivelor, planificarea proiectelor care sunt în 

coordonate cu strategiile de marketing adoptate şi trasarea task-urilor din cadrul 

proiectelor (activitate, termen, buget, rezultat dorit). Punerea în aplicare a strategiei se 

concretizează prin  tactica de marketing adoptată, aceasta fiind o succesiune de acţiuni 

planificate şi executate pentru atingerea obiectivelor propuse.  

Planul strategic de marketing al unei companii cuprinde informaţii privind: 

 Misiunea ; 

 Informaţii financiare ; 

 Piaţa pe care firma activează ; 

 Analiza SWOT (atuuri, puncte slabe, oportunităţi, riscuri); 

 Portofoliul de produse ; 

 Obiective de marketing ; 

 Strategii de marketing ; 

 Resurse, cerinţe şi bugete ; 

 Ipoteze şi alte aspecte importante. 
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Activitatea de marketing se desfăşoară prin programe, politici de produs, de 

promovare şi de distribuţie, starânse toate în ceea ce se numeşte mixul de marketing, 

care se defineşte ca un element de promovare a politicii de marketing. 

 

Modul în care este realizat şi implementat mixul de marketing depinde de tipul 

companiei, potenţialul personalului şi în special al managementului, posibilităţile 

companiei etc. Una din cele mai importante componente ale mixului de marketing este 

produsul sau serviciul oferit de firmă, dar nu mai puţin importante sunt preţul, 

promovarea, distribuţia, care dacă nu sunt corelate corespunzător cu realitatea pieţei , 

cu cererea şi oferta - să ţină cont de oportunităţile existente - pot să impiedice 

obţinerea unor rezultate pozitive, chiar şi dacă produsul sau serviciul oferit prezintă 

caracteristici calitative superioare. 

 

În România, în sectorul producerii şi comercializării legumelor, principiile de 

marketing sunt  aplicate într-o mica măsură, iar principala problemă o reprezintă lipsa 

informaţiilor din piaţa agroalimentară, a know-how-ului cultivatorilor şi a 

comercianţilor care activează în acest sector, dar în special datorită faptului că este 

pusă în prim plan de producători cultivarea anumitor recolte fără a se considera atent 

nevoile pieţei şi oportunităţile pe care aceasta le oferă (finanţare, comercializare, 

colaborări etc.). 

 

La nivel mondial, principalele 10 firme care desfăşoară activităţi legate direct de 

alimentaţie fac vânzări anuale de peste 233 de miliarde de dolari americani, 

reprezentând aproximativ 16% din întreg lanţul alimentar mondial. Primele zece firme 

producătorare de chimicale destinate agriculturii deţin 85% din piaţa globală a 

pesticidelor, care depăşeşte valoarea de 30 de miliarde anual. În ceea ce priveşte 

producătorii de seminţe, primele 10 mari firme producătoare de seminţe au o cotă de 

piaţă de peste 32%, dintr-o piaţă care valoreaza peste 23 de miliarde de dolari 

americani.   

2.2.1 Marketingul agricol 
 

Marketingul agricol mai este denumit şi agromarketing, prezentând o serie de 

particularităţi datorate specificului activităţii agricole (dependenţa producţiei agricole 

de factorii naturali şi biologici, caracter sezonier al producţiei, lipsa informaţiilor din 

agricultură etc.). 

 

Marketingul a fost cunoscut mai întâi în sectorul agroalimentar  şi mai tarziu a fost 

generalizat şi în celelalte sectoare din domeniu. 

 

Marketingul agroalimentar, ca toate celelalte activităţi economice, se caracterizează 

prin mecanisme proprii, determinate de: 
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- structurile economice din agricultură, date de formele de proprietate şi de 

exploataţie,  

- de volumul şi structura producţiei care determină oferta,  

- de consumul de produse agricole care determină cererea, 

- de formele de organizare ale activităţii de valorificare a producţiei agricole 

(sistemul de preţuri şi financiar), 

- structurile internaţionale şi politicile promovate de ele, 

- cadrul legislativ etc. 

 

Aplicabilităţile marketingului în agricultură pot fi considerate sisteme productive 

legate între ele, dar care se diferenţiază prin natura proceselor ce au loc în interiorul 

fiecărui sistem. 

 

Sistemul agroalimentar poate fi definit ca fiind « pe de o parte un ansamblu al 

fluxurilor bunurilor şi serviciilor, ce contribuie la satisfacerea consumatorilor în 

limitele unui spaţiu geografic (regiune, ţară, entitate), iar pe de altă parte, o reţea 

independentă de agenţi economici (întreprinderi, instituţii financiare, organizaţii 

publice) implicaţi în fluxul produselor agroalimentare ».
13

 

 

Dacă simplificăm acest sistem vom avea : 

- aprovizionarea agriculturii şi a industriei alimentare ; 

- agricultura ; 

- industriile agricole şi alimentare ; 

- distribuţia en gros şi en detail ; 

- consumurile casnice şi colective. 

 

Prin sistemele de marketing se transformă produsele rezultate din sistemele agricole în 

produse de consum distribuite în timp şi spaţiu. Deci, în cadrul acestor sisteme se 

transformă produsele agricole de bază ale producătorilor agricoli. Volumul serviciilor 

de marketing cum sunt : ambalarea, transportul etc., depinde de aspectul fizic şi de 

piaţa cărora le sunt destinate produsele. Astfel, volumul intrărilor în sistemele agricole 

(factori de producţie) se modifică continuu, iar ieşirile, respectiv produsele recoltate 

sunt obţinute la intervale intermitente, sezoniere. Ca rezultat, reiese că modificarea 

acestor intrări sezoniere în sistemul de marketing este strâns corelată cu cea a ieşirilor 

din sistemele agricole, dar ieşirile din sistemele de marketing pentru produsele 

agroalimentare către consumatori trebuie asigurate continuu.   

 

 

                                              
13

 Montigaud J.C., La logistique dans les filieres agroalimentaires et ses consequences sur la production agricole, 

INRA-ENSA, 102/1995, Montpellier, France, 1995 
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Figura 2. Structura tradiţională a industriei alimentare 

 

 

Cerinţele consumatorilor în privinţa alimentaţiei se schimbă: 

 

Unde? Consumatorii mănâncă mai des în restaurante şi îşi cumpără alimentele din 

locuri cât mai accesibile (elasiticitatea preţului este în scădere).  

Ce? Mâncăruri mai sănătoase, cu mai puţină sare şi grăsimi. Sunt dispuşi să plătească 

preţuri premium pentru alimentele de calitate. 

Cum? Alimente foarte procesate în ambalaje cât mai mici. 

 

Utilizarea calculatoarelor influenţează industria alimentară şi dezvoltarea acesteia. 

Agricultorii pot cumpara şi vinde online, dar în primul rând se informează de pe 

Internet. Retailerii îşi pot coordona comenzile, promovarea produselor şi logistica. 
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Distribuţia trebuie să fie conformă principiilor de marketing, altfel aceasta nu poate fi 

considerată o activitate de marketing propriu-zisă
14

.  

 

Managementul firmei trebuie să identifice răspunsul la trei întrebări esenţiale pentru a 

putea formula corect strategia generală şi de marketing a companiei : 

 

Cine sunt clienţii ? 

Ce vindem ? 

Cum vindem ? 

 
După identificarea răspunsurilor la cele trei întrebări se poate clădi sau reclădi baza 

strategiei companiei, care include şi strategia de distribuţie. 

 

Sistemul de distribuţie al legumelor include : colectarea, transportul, depozitarea, 

stocarea şi vânzarea efectivă a acestor produse. 

 

În privinţa conceptului de distribuţie, acesta poate fi privit din două unghiuri: al 

economiei, în asnamblu şi al intreprinderii. La nivel macroeconomic se bazează pe 

sistemul de relaţii existente între producţie, transmiterea mărfii şi consum. În această 

optică, noţiunea de distribuţie cuprinde toate activităţile care permit trecerea unor 

bunuri materiale şi imateriale de la un agent producător la alţi agenţi economici 

utilizatori sau la consumatorul final.  

 

Una din definiţiile distribuţiei este aceea conform căreia distribuţia se referă, în 

special, la traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piaţă, până în momentul în care ajung 

la consumatori. În cadrul acestui canal de distribuţie se întâlnesc producătorul, 

comerciantul şi consumatorul, dar există şi canale de distribuţie scurte, în care 

producătorul vinde  direct consumatorului final. Un alt element pe care il conţine 

distribuţia priveşte distribuţia fizică sau altfel spus, logistica mărfurilor care reprezintă 

lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în traseul acestora
15

 către 

consumator. Noţiunea de distribuţie se referă şi la aparatul tehnic care realizează 

asemenea procese şi operaţiuni (reţeaua de unităţi, dotări, personal etc.)
16

. 

 

În sectorul agroalimentar din tările dezvoltate şi cu tradiţie în agricultură, filiera pe 

produs începe incă de la poarta producătorului şi se incheie la consumator. Pe 

parcursul drumului pe care îl urmează legumele de la producător până la consumator, 

acestea sunt sortate, transportate, transformate, condiţionate, retransportate, depozitate, 

expuse potenţialilor cumpărători şi chiar livrate. 

                                              
14

 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 
15

 Traseul, stocarea, depozitarea, maipularea fizica şi cea informationala etc 
16

 A.L. Ristea, T. Purcarea, C. Tudose, Distributia marfurilor, Bucureşti, 1996 
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Datorită perisabilităţii legumelor, a necesităţilor de transport speciale, gestionatea unui 

sistem de distribuţie a legumelor este complex şi necesită costuri sporite şi o atenţie 

sporită. 

 

Gestionarea distribuţiei este influenţată în mare măsura de mixul de marketing - 

strategia de promovare a firmei, produsele comercializate, preţurile produselor-, iar 

pentru a se obţine rezultate bune este necesară o sincromizare a elementelor mixului 

de marketing. 

 

2.2.2 Rolul şi funcţiile distribuţiei produselor agricole 
 

Distribuţia îndeplineşte un rol economic cât şi un rol social datorită poziţiei pe care o 

ocupă în mecanismul proceselor economice, prin intermedierea între producător şi 

consumator. 

 

Distribuţia reprezintă un element important de legătură între producţie şi consum, 

având o pondere însemnată din preţul final pe care îl plăteşte cumpărătorul pentru 

produsul final. În unele ţări, distribuţia antrenează aproximativ jumatate din propulaţia 

activă, iar valoarea reprezintă mai mult de o treime din preţul final al marfurilor.  

 

Ponderea acestora va creşte cu siguranţă, mai ales dacă consideram : 

 devansarea de către distribuţie, ritmurilor înregistrate de producţie, 

 creşterea distanţelor dintre locurile de producţie şi cele de consum, 

 gradul de complexitate a procesului comercializarii produselor este în creştere, 

 sunt preluate de către distribuţie, în totalitate, serviciile constituirii stocurilor 

sezoniere ; 

 creşterea productivităţii în acest domeniu este destul de încetinită datorită 

premabilitatii relativ reduse faţă de celelalte ramuri, 

 timpul destinat achizitionarii produselor şi serviciilor se reduce, 

 creşte gradul de satisfacere în procesul cumpărării prin alegerea produsului 

dorit într-un sortiment cât mai complet etc
17

.  

 

Rolul distribuţiei este de a regulariza fluxurile de mărfuri agroalimentare, din partea 

cultivatorilor (sectorul agroalimentar) către consumatori, având scopul de a atenua, 

când este cazul, efectele negative ale fenomenelor conjuncturale ale pieţei. Distribuţia 

are rolul de a oferi producătorilor informaţii privind nevoile, dorinţele şi preferinşele 

clientelei, pentru a adapta oferta, dar şi de a pune la dispoziţia clientelei servicii 

logistice cât mai complexe, divestificate şi ieftine. 

                                              
17

 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economică, Bucureşti, 2000 
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Principalele funcţii ale distribuţiei sunt : de disponibilizare, informare şi cea de creare 

concretizată, printr-o servire cât mai bună a clienţilor. 

 

În intreprinderile agroalimentare, sunt considerate componente ale distribuţiei 

activităţile : 

 transportul, 

 sortarea (alcătuirea de loturi omogene), 

 stocarea, 

 condiţionarea, 

 fracţionarea, 

 asortarea, 

 informarea. 

 

Un aspect important al canalului de distribuţie îl reprezintă faptul că produsele îşi 

schimbă proprietarul pe tot parcursul drumului între producător şi consumator. 

Distribuţia este etapa uterioară producţiei bunului şi identificării prin mijloace de 

marketing a celui mai potrivit canal pe care îl poate livra către consumator. Toate 

canalele de distribuţie reprezintă componente ale unui sistem de canale de distribuţie 

cu caracteristici determinate de componentele mediului national sau internaţional în 

care acesta funcţionează. 

 

Principalele proprietăţi ale unui canal de distribuţie sunt : 

 Lungimea canalului de distribuţie (privesc numarul de verigi intermediare între 

producător şi consumatorul final – în cazul legumelor, acestea sunt de obicei 

directe sau scurte) ; 

 Lăţimea canalului de distribuţie (numărul unităţilor care asigură distribuţia unui 

produs în cadrul fiecărei faze sau secvenţe a rutei de distribuţie (în ceea ce 

priveşte lăţimea canalului legumelor, acesta se prezintă mai restrâns în partea 

din mijloc, fiindcă numărul intermediarilor este redus, comparativ cu cel al 

producătorilor şi cel al comercianţilor detailişti) ; 

 Adâncimea canalului (priveşte măsura apropierii distribuitorului de punctele 

efective de consum. În cazul legumelor, acestea se distribuie prin canale medii 

din punct de vedere al adâncimii.). 

 

Tipurile de canale specifice pieţei interne
18

 : 

 

 Producător – consumator, care constituie tipul de canal specific distribuţiei 

serviciilor ; 

                                              
18

 C. Florescu şi colaboratorii, Marketing, Ed Marketer, Bucureşti, 1992 
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 Producător – intermediar – consumator (canal scurt), care este specific 

bunurilor de consum şi produselor de utilizare productivă; 

 Producător – intermediar – intermediar – consumator (canal lung), este specific 

bunurilor de consum, intermediarii fiind grosiştii şi detailiştii. Aceste canale se 

pretează mărfurilor cu sortiment complex, celor cu cerere sezonieră etc. 

 

Circuitul de distribuţie este reprezentat de ansamblul drumurilor parcurse de către un 

produs pentru a ajunge la consumatorul final. Sunt cunoscute două tipuri de bază ale 

circuitului de distribuţie :  

 circuit pe un singur canal, 

 şi circuit pe mai multe canale de distribuţie. 

 

Un producător plasat pe mai multe canale de distribuţie evidenţiază strategii de 

diferenţiere a produselor şi o segmentare a pieţei, pentru a împiedica anumite conflicte 

între canalele paralele. 

2.2.3 Principalele categorii de canale de distribuţie în comerţul 

cu legume  
 

Distribuţia legumelor prezintă anumite particularităţi datorate în special 

caracteristicilor acestora legate de  perisabilitate, condiţii speciale de transport şi 

depozitare etc. Toţi aceşti factori influenţează caracteristicile canalului de distribuţie 

optim. Canalele de distribuţie pentru legume sunt scurte pentru că în drumul parcurs 

de legume de la producători până la consumatorii finali să fie cat mai puţine pierderi, 

deprecieri şi să prezinte caracteristici cât mai bune când sunt expuse spre vâzare. 

 

Distribuţia legumelor se poate prezenta ca o reţea foarte densă, datorită multiplelor 

tipuri de canale de distribuţie posibile pentru fiecare tip de produs în parte. 

 

Chiar dacă intremediarii sunt percepuţi ca fiind simpli speculanti în lanţul de 

distribuţie al legumelor, aceştia joacă un rol important în fluxul de distribuţie al 

legumelor, asigurând, printre altele, ritmul de desfacere pe perioade mai lungi de timp, 

atenuând, pe cât posibil, sezonalitatea anumitor legume. 

 

Analizând structura producţiei de legume din România, a formelor de proprietate (în 

special privat), criteriile de selectare a structurilor de distribuţie (dimensionarea 

canalelor, volumul vânzărilor, costul distribuţiei, viteza de deplasare a mărfurilor la 

consumator), se întâlnesc următoarele canale de distribuţie: 

 

Distribuţia directă (producător – consumator), care este forma clasică de distribuţie, 

practicată de majoritatea producătorilor particulari cu mijloace proprii de transport, în 

codiţii improprii. Această formă de distribuţie (comerţul la tarabă – în pieţle 
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agroalimentare) este o formă  dezorganizată de comerţ, iar producătorii suportă riscul 

de a nu vinde în totalitate producţia realizată, iar condiţiile din pieţe sunt de cele mai 

multe ori neprielnice practicării unui comerţ civilizat. Aceasta este forma de comerţ 

predominantă pentru legume, prin care producătorii privaţi îşi vând producţia obţinută. 

 

Distribuţia prin canal scurt (producător-intermediar-consumator) este caracteristică 

magazinelor de desfacere cu amănuntul care preiau legumele direct de la producător. 

În această categorie sunt inclusi şi intreprinzătorii care nu sunt producători, dar 

comercializează produsele achiziţionate de la producători şi se recomandă ca fiind 

producători. În privinţa rolului acestor comercianţi, consider că acestă categorie de 

intermediari un este nocivă pentru lanţul de distribuţie al legumelor, atât timp cât 

aceştia nu monopolizează închirierea spaţiilor de vânzare din piete, nu încearcă să se 

asocieze şi sa controleze preţul produselor agroalimentare din pieţe prin diverse 

metode subversive (ameninţări, presiuni asupra concurenţei pentru a mentine preţurile 

la un anumit nivel) şi îşi plătesc, corect, taxe la stat. Acesti comercianti pot constitui o 

metoda alternativa de distribuţie a legumelor care provin de la micii producători ce nu 

îşi pot comercializa în condiţii de eficienţă produsele în pieţele agroalimentare. 

 

Distribuţia prin canale lungi (în care sunt implicaţi cel putin doi intermediari) este 

practicată în special de asociaţiile de producători şi a căror producţie de legume este 

preluată de fostele ILF-uri, de companiile care au ca activitate cormerţul engros sau de 

unităţile de prelucrare a legumelor. Datorită problemelor financiare, în special la 

nivelul I.L.F.-urilor şi a unităţilor de exploatare, acest sistem este mai  redus ca 

pondere. 

 

Sistemul de distribuţie pe verticală, specific pieţelor de gros, se întalneşte în special în 

distribuţia mărfurilor agroalimentare în Asia, America de Nord şi Europa, iar în 

România a fost lansat cu deschiderea Pieţei de Gros din Bucureşti (1998). Distribuţia 

prin pieţe de gros este considerată ca fiind caracterizată prîntr-un numar mare de 

intermediari, iar acest fapt influenţează lungimea sporită a canalului de distribuţie. 

Aceste canale de distribuţie au ca scop, în primul rând aprovizionarea oraşelor de 

mărime mare şi medie, fiind canale de distribuţie capabile se stabilească fluxuri 

regulate de legume, în condiţiile unei pieţe libere
19

.   
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 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 
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* Prelucrători = procesatori 

** Distribuţie F&L online (e.g. www.swift.ro) 

Figura 3. Schiţa lantului de distribuţie a legumelor în România 

 

Pieţele de gros prezintă o serie de particularităţi, în comparaţie cu comercianţii de gros 

tradiţionali şi alte organizaţii comerciale publice sau private : 

 

 Preţurile se stabilesc liber datorită concurenţei existente la nivelul 

cumpărătorilor şi vânzătorilor; 

 Asigurarea publică a dotărilor necesare pentru realizarea unui comerţ civilizat ; 

 Reguli specifice pentru gestionarea activităţilor, asigurând transparenţa 

operaţiunilor. 

 

Considerând caracterul perisabil al legumelor, alegerea canalului de distribuţie 

reprezintă o decizie importantă pentru agricultor. 

 

Datorită modului în care funţionează piaţa legumelor, ca o piaţă liberă, producătorii 

sunt liberi să aleaga legumele pe care doresc sa le cultive şi canalul de distribuţie pe 

care îl consideră cel mai potrivit pentru a îşi maximiza veniturile, iar acest fapt va 

influenţa continuarea coexistenţei canalelor de distribuţie din România, descrise mai 

sus. 
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2.2.4 Logistica distribuţiei legumelor 
 

Pentru ca procesul de distribuţie a produselor legumicole să fie eficient este necesară 

gestionarea judicioasă a logisticii. Pentru a se evidenţia importanţa managementului 

eficient al logisticii, trebuie menţionat faptul că de obicei în preţul final al legumelor, 

ponderea cheltuielilor de distribuţie poate să varieze între 20-30%. 

 

Logistica de distribuţie este definită de Asociaţia Americană de Marketing ca fiind 

« mişcarea şi manipularea bunurilor de la locul unde acestea sunt produse la cel în care 

sunt consumate sau utilizate ». 

 

Logistica urmăreşte obiectivele de marketing ale producătorilor sau comercianţilor de 

a gestiona stocurile şi livra produsele în timp util, în condiţii excelente de conservare a 

calităţii, cu costuri mici, în cantitatea şi îndeplinind condiţiile de calitate cerute şi în 

intervalul dorit de client.  

 

Cele mai importante procese ale logisticii sunt : 

- transportul, 

- stocarea, 

- depozitarea, 

- manipularea, 

- sortarea 

- preambalarea, 

- condiţionarea, 

- expedierea 

- recepţia produselor 

- fluxurile informationale, 

- sistemul de plată etc. 

 

Activitaţile logisticii de distribuţie sunt grupate în patru părţi funcţionale : 

 Inputul, priveşte introducerea în sistem a obiectivelor procesului de 

transfer al produselor şi constă în: activităţi logistice în domeniul 

deciziilor proiectării depozitelor, a depozitării, transportului, ambalării şi 

onorării comenzilor ; inputurii de comandă ; informaţii din sisteme 

superioare;  

 Procesul, priveşte toate acţiunile necesare pentru realizarea procesului de 

distribuţie ; 

 Output-ul logisticii de distribuţie este materializat de service-ul de 

livrare atins în procesul logistic şi este alcătuit din service-ul : înaintea 

vânzării, în timpul vânzării şi post vânzare
20

. 

                                              
20

 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 
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 Răspunsul (feedback) – are loc între structurile funcţionale ale 

procesului logistic între : factorii interni (organizarea firmei, procedurile 

firmei, mărimea firmei), factori externi, factorii logistici interni ai 

intreprinderii. 

 

2.2.4.1 Transportul legumelor 
 

În distribuţia legumelor, una din activitaţile cele mai importante este cea de transport. 

Transportul legumelor necesită o atenţie deosebită, acesta putând influenţa negativ 

costurile sau afecta calitatea legumelor transportate, rezultând pierderi însemnate. 

Distribuţia legumelor trebuie să se facă eficient şi să acopere majoriatea zonelor în 

care populaţia cumpără produse alimentare şi agroalimentare pentru consum, iar 

pentru acest motiv transportul trebuie să fie bine facut, cu mijloace de transport 

adaptate canalului de distribuţie ales, pentru a se obtine maximul de eficienţa chiar şi 

când produsele sunt livrate în marile oraşe, unde transportul mărfurilor, chiar şi cele 

neperisabile, prezintă dificultăţi. În unele ţări, preţul final al legumelor, plătit de 

consumatorul final, poate să crească semnificativ datorită costruilor de transport, 

uneori acesta ajungând să fie chiar mai scump decât produsul în sine. 

 

Pentru a se face un transport de calitate trebuie ca manipularea produselor, la încărcare 

şi descărcare, aşezarea lor în mijloacele de transport, timpul în care sunt livrate şi 

temperatura din mijlocul de transport rutier să fie bine gestionate pentru a se livra 

legumele în cel mai scurt timp, iar fructele să se prezinte cât se poate de bine când sunt 

expuse spre vânzare sau recepţionate de consumatori. 

 

Majoritatea legumelor sunt transportate în ziua de astăzi pe cale rutieră, având o 

pondere de aproximativ 90% din totalul transporturilor, iar transportul pe apă, pe calea 

aerului şi pe căile ferate au o pondere destul de mică (în Germania, aproximativ 10-

15%)
21

. Tipul mijloacelor de transport (acoperite, neacoperite etc.) diferă în funcţie de 

produsele transportate, destinaţia lor etc. Pentru distanţele mari este preferată 

utilizarea unor mijloace de transport dotate cu sisteme de răcire, iar mijloacele de 

transport care nu sunt dotate cu sisteme de răcire a mărfurilor transportate, sunt 

recomandate doar pentru transportul legumelor pe distanţe mici. 

 

În ceea ce priveşte transportul pe cale ferată, acesta prezintă un avantaj major pentru 

că permite transportarea unui volum mare de legume, iar pierderile sunt inferioare 

altor mijloace de transport, chiar şi în condiţii climatice dificile, iar costul este relativ 

mai redus decât la transportul auto. Transportul feroviar implică mai multe cheltuieli 

de manipulare a legumelor la încărcare şi descărcare. Acest mod de transport este însă 

                                              
21

 ONU pentru alimentatie şi agricultura : Prevention de perves apres recolte : fruits, legumes et tubercules, 

Roma, 1992 
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preferat de unităţile ce prelucrează legume, fiindcă transportul feroviar nu permite 

livrarea produselor decât în anumite locaţii. 

 

Un exemplu interesant de combinare a transportului feroviar cu cel rutier se întâlneşte 

în Elveţia, unde camioanele nu pot transporta marfă pe drumurile rutiere şi camioanele 

sunt transportate cu trenul până aproape de destinaţia dorită. Acesta este un sistem 

ingenios de reducere a poluarii şi creştere a siguranţei traficului auto, dar această 

situaţie reprezintă o excepţie. 

 

Transportul pe apă se face în mare parte cu ambarcaţiuni mixte (pentru transportul 

oamenilor, dar care sunt dotate şi cu magazii pentru transportul de marfă), dar acestea 

nu sunt prevăzute întotdeauna cu sisteme de răcire a mărfii, iar condiţiile de transport a 

legumelor nu sunt cele mai prielnice. La noi legumele se transporta cu ambarcaţiuni în 

special în zona Deltei Dunării. 

 

Transportul aerian este unul din cele mai scumpe şi este practicat în special pentru 

transportul legumelor în destinaţii în care accesul este dificil sau imposibil cu alte 

mijloace sau transportul legumelor trebuie să se facă cât mai rapid. Marii importatori 

de fructe şi legume exotice utilizează acest mijloc de transport, fiindcă au nevoie să 

asigure transportul în timp util şi gestionează cantităţi mari, iar veniturile obţinute 

acoperă cheltuielile de transport cu avionul.  

 

2.2.4.2 Stocarea şi depozitarea legumelor 
 

Stocarea legumelor ridică probleme specifice în cazul legumelor, probleme ce privesc 

în special perisabiliatea acestora. În calcularea necesarului de stocare al produselor 

legumicole se iau în considerare mărimea comenzilor, frecvenţa şi momentul cel mai 

probabil al lansării comenzilor şi asigurarea unui stoc de siguranţa pentru a evita 

rupturile de stoc. 

 

Datorită sezonalităţii legumelor şi a cererii constante de legume pe parcursul anului, 

este necesar ca producătorii să gestioneze eficient producţia, prin cultivarea de soiuri 

mai rezistente la frig în perioadele reci, pentru a putea furniza produse proaspete 

canalului de distribuţie pe tot parcursul anului. 

 

În cazul legumelor, condiţiile pentru menţinerea calităţii pe perioade de timp mai 

indelungat sunt mai dificil de îndeplinit, acestea având un conţinut semnificativ de apă 

(70-90%). Legumele care se pot stoca pentru perioade de timp mai mare, cum ar fi : 

ceapa (in condiţii prielnice se poate stoca şi pentru 240 de zile), morcovii, prazul etc.  
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2.2.4.3 Depozitarea legumelor 
 

Depozitarea legumelor trebuie făcuta în condiţii de aerisire şi control al temperaturii, 

datorită conţinutului lor ridicat de apă, ceea ce le creşte gradul de perisabilitate. 

Agenţii economici implicaţi în producţia sau comerţul sau distribuţia legumelor, 

trebuie să beneficieze de condiţii de depozitare optime pentru legume. Depozitele de 

legume au ca principale procese de activitate : 

 recepţia mărfurilor, 

 controlul şi stocajul lor, 

 pregătirea comenzilor, 

 ambalarea mărfurilor, 

 livrarea acestora către beneficiari. 

 

Proprietatea asupra unui depozit spaţios, poziţionat strategic, echipat cu sisteme de 

aerisire prin podea şi de control al temperaturii permite proprietarului o reducere a 

costurilor semnificativă în comerţul cu legume şi o fluentă constanţă în aprovizionarea 

clienţilor. 

 

Principalele roluri ale depozitelor de legume sunt : concentreaza cantităţi însemnate de 

legume în diverse varietăţi, aprovizionează agenţii economici din industria 

prelucratoare a legumelor (ex. fabrici de conserve), păstreaza în condiţii optime 

cantităţi mari de legume, faciliteaza controlul calitativ al mărfurilor tranzacţionate. 

 

Pe perioada depozitarii, principalii factori care influenţează calitatea conservării 

legumelor privesc şi limitele naturale ale legumelor proaspete, care sunt dependente de 

condiţiile biologice şi proprii de dezvoltare: temperatura, pierderea apei, pagube 

mecanice, descompunerea produselor proaspete.  

 

Principalele depozite utilizate pentru depozitarea legumelor sunt :  

 depozitele ventilate cu instalaţii naturale de ventilaţie (se pretează la 

depozitarea de morcovi, ceapă, varză etc. Un aspect important în construcţia 

acestor depozite îl constituie nu construcţia în sine, ci modul în care se face 

ventilaţia naturală, care trebuie sa fie cât mai bună, 

 silozurile sunt amenajari simple şi puţin costisitoare care servesc de obicei la 

depozitarea cartofilor, 

 depozitele în atomsfere controlate (congelate – tip camere frigorifice). 

 

În anul 1996, în urma unui studiu realizat de Institutul Naţional de Cercetări 

Comerciale, în România existau : 

213 depozite înzidite, cu o suprafaţa totală de depozitare de 893.000mp şi cu o 

capacitate de 3.876.000mc. Însa numai 25% din acestea dispuneau de camere 
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frigorifice, iar în unele judeţe din ţară nu existau deloc depozite de legume şi fructe 

dotate cu camere frigorifice (ex. Bâcu, Botoşani, Sibiu, Vâlcea etc). 

 

În urma studiului s-a mai evidenţiat faptul că acestea nu au fost utilizate la întreaga 

capacitate, ci numai în proporţie de 25%, ceea ce a reprezentat din întreaga producţie 

de legume şi fructe din anul 1995/1996, doar 4,5% din total. 

 

În ţările ce dispun de tehnologie avansată de depozitare a legumelor şi fructelor, 

depozitele se clasifică în funcţie de natura frigului utilizat (freon, clorura de metil, 

amoniac), temperatura medie, tipul de produse depozitate, durata de depozitare, 

acestea clasificându-se în 5 tipuri : 

 depozite refrigerante (perioade de depozitare scurte sau medii, temepraturi 

relativ ridicate), 

 depozite cu asigurarea frigului prin subsol (peroade mai lungi de depozitare, 

temperaturi mai scazute), 

 depozite cu « frig de magazin » (perioade scurte), 

 depozite cu sistem combinat de refrigerare, 

 depozitele « igloos » (camere în care legumele şi fructele sunt păstrate fiind 

înconjurate de bucăţi de gheaţă, sistem practicat în ţările nordice, în special). 

 

 

2.2.4.4 Manipularea fizică a legumelor 
 

Gestionarea unui volum mare de legume implică şi un volum însemnat de procese de 

manipulare a acestor mărfuri precum operaţiunile de : încarcare-descarcare, stivuire, 

transporturi pe distanţe mici în incinta depozitelor, magazinelor de desfacere, rampelor 

de expediţie şi recepţie etc. 

 

Pentru creşterea operativităţii acestor procese sunt utilizate diverse utilaje de încărcat 

descarcat, transportat şi stivuit. Principalul mod de transport este pe paleţi, iar 

cheltuielile necesare întreţinerii maşinilor de transport se justifică datorită : costurilor 

reduse de manipulare (92%, iar eficienţa muncii poate creşte cu 80-85%), se reduce 

timpul de staţionare al mijlocului de transport (timpii morţi pot fi reduşi chiar cu 80% 

în transportul rutier şi 50% în cazul transportului feroviar), capacitatea de depozitare 

creşte (în verticală în special), sunt asigurate condiţii mai bune pentru depozitare, se 

atinge o eficienţă sporită prin utilizarea unui lanţ integrat de transport paletizat. 

 

Un alt aspect care prezintă importanţă în cadrul logisticii o reprezintă condiţionarea 

legumelor, concretizată prin următoarele activităţi: recoltarea, transportul la halele de 

sortare, recepţia, sortarea-calibrarea, ambalarea. 
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Ambalarea legumelor este importantă din câteva considerente: aspectul comercial al 

produselor, standardizarea ambalajelor ce optimizează timpii de distribuţie şi 

minimizează pieredrile calitative. În sensul standardizării amabalajelor, paletizarea, s-a 

promovat Rezolutia 222 din 1975. Standardele internaţionale ISO influenţeaza şi 

modul în care se ambalează şi comercializează legumele şi în România. 
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În următoarele două decade, populaţia globului este estimată să crească cu înca doua 

miliarde, o creştere de peste 30% în comparaţie cu perioada actuală. Analizând numai 

influenţa creşterii populaţiei, observăm că suprafaţa cultivată raportată la numarul 

totalul populaţiei, a scăzut de la 0,4 hectare pe persoana în 1965 la 0,26 în perioada 

curenta. Acest trend se menţine, iar în 2025 este estimată disponibilitatea a doar 0,2 

hectare de teren arabil pentru o persoană. 

 

Necesarul caloric se va dubla până în 2025 şi nu doar datorită creşterii populaţiei, ci în 

special a creşterii nivelului de trai, influenţând cererea pentru o varietate mai mare de 

alimente. Pentru creşterea ofertei de alimente fără a se distruge mediul înconjurător 

este necesară creşterea producţiei pe suprafaţa de teren arabil existenta. Banca 

Mondială estimează că 90% din sporul de producţie trebuie să provină din creşterea 

productivităţii pe suprafeţele care se află deja în circuitul agricol
22

. 

 

În ţările dezvoltate, consumul de legume a crescut datorită creşterii veniturilor 

populaţiei, fiindcă veniturile crescute au dat posibilitatea consumatorilor să facă 

alegeri în privinţa nutriţiei şi pe alte baze decăt necesarul caloric zilnic. Principalii 

factori influenţatori au fost : creşterea producţiei interne, posibilitatea de a cumpăra 

aceste produse prin canale de distribuţie mai la îndemânpă, imbunătăţiri tehnologice 

ale produselor care le-au crescut termenul de comercializare (« viaţa pe raft » mai 

indelungată), diversitate sporita a speciilor de legume cultivate şi comercializate prin 

diverse canale de distribuţie. 

 

Consumul mondial de legume este în creştere. Nu în aceiaşi măsura precum producţia. 

Este posibil ca cererea de legume să crească în următorii ani, dar această creştere va fi 

probabil mai mică decât creşterea anuală a producţiei. Riscul surplusului la nivel 

mondial este posibil să afecteze doar anumite legume
23

.  

 

Dezvoltarea economică, în special în ţările cu venit mediu precum cele din Asia, 

America Latină şi cele din Europa de Est, va antrena cererea şi consumul de legume 

pe locuitor. În America de Nord şi Europa de Vest trendul este de diversificare a 

modului de prelucrare a legumelor şi mai puţin de creştere a consumului
24

. 

 

                                              
 
22 

Heinz Imhof, 5th International Sustainability Forum, Swiss Re Centre for Global Dialogue Rüschlikon, 26 

August 2004  
23

 World wide impact of horticulture, Urbain Avermaete, Geert Leeman, Mark Leeman, 1998 
24

 World wide impact of horticulture, Urbain Avermaete, Geert Leeman, Mark Leeman, 1998 

3 Capitolul - Cererea de legume 
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3.1  Cererea, noţiune 
 

Într-o economie de piaţă preţurile şi cantităţile de produse supuse schimbului se 

stabilesc prin deciziile şi acţiunile a mii şi mii de agenti economici, exponenţi ai unei 

anumite forme de proprietate, producători şi consumatori, în conformitate cu 

exigentele legii cererii şi ofertei. În esenţă, această lege ne arată că în condiţiile în care 

toţi ceilalţi factori ramân constanţi, cererea pentru un anumit produs creşte pe masură 

ce preţul produsului respectiv scade. În aceeaşi ordine de idei, oferta unui anumit 

produs creşte pe masură ce preţul produsului respectiv creşte. Drept urmare, pe o piaţa 

concurenţială, preţul şi cantităţile în care produsele (serviciile) se vând şi se cumpără, 

tind să fie determinate de punctul în care cererea şi oferta sunt egale. 

Este evident că, pe orice piaţă, cantitatea cerută dintr-o anumită marfă va depinde în 

mod nemijlocit de preţul său. Din acest punct de vedere, putem defini cererea ca fiind 

cantitatea de marfă pe care un cumpărător (colectiv sau individ) este dispus să o 

achiziţioneze de pe piaţă la un anumit preţ.  

 

Pe un plan mai larg, prin cerere înţelegem cantităţile care vor fi realmente cumpărate 

dîntr-un anumit produs, la un anumit moment dat, la fiecare dintre preţurile ce pot fi 

cerute de către vânzători. Prin urmare, aici avem de-a face cu cantitatea cerută dintr-o 

marfă oarecare, pe care cumpărătorii şi-o pot procura la un moment dat, ţinând cont de 

nivelul preţului
25

. 

 

Conform unui studiu realizat in Romania de cercetători de la Institutul de Economie 

Agrară al INCE
26

, în anul 1994, cererea potentială de legume care ar acoperi un 

consum uman de 132 kg/an/loc., este concentrată în proportie de 60% în mediul urban, 

iar restul de 40% îl reprezintă autoconsumul din mediul rural. 

 

Acelaşi studiu relevă că cel mai mare deficit este înregistrat în judeţele : Caraş 

Severin, Hunedoara, Alba, Gorj, Bistriţa, Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, iar 

acest deficit datorându-se condiţiilor agropedoclimatice neprielnice şi consumului 

rural foarte mare. 

 

3.2  Cererea de legume la nivel mondial 
 

Consumul mediu global de legume este de 84,9 kg/persoana/an. Există însă 

discrepanţe semnificative între ţări şi continente. Aceste diferenţe depind de doi 

factori: posibilităţile climatice şi agronomice şi respectiv puterea de cumpărare şi 

infrastructura comercială.  

                                              
25

 Prof. Dr. Gheorghe POSTELNICU - TEORIE ECONOMICA 
26

 « Organizarea şi functionarea pieţelor agricole şi agroalimentare » 
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Se pot distinge trei tipuri de consum: 

 Ţări cu un consum ridicat (peste 200 kg/persoană/an). Aceste ţări profită de 

condiţiile naturale favorabile culturii fructelor şi legumelor şi sunt, majoritatea, 

ţări bogate. Începând cu sfarşitul anului 1950, creşterea consumului este 

corelată cu creşterea venitului pe cap de locuitor. Deşi consumatorul are de ales 

dintr-o ofertă tot mai diversificată, consumul nu a mai crescut în volum în 

ultimii 10 ani. În acest grup se regăsesc ţări mediteraneene, ţari industrializate 

din America de Nord şi UE, dar şi ţări din Orientul Mijlociu care beneficiaza de 

pe urma vânzării în dolari a ţiţeiului. Tendinţe similare se constată şi în insulele 

arabe, ţări producătoare de banane şi unele state asiatice, precum Singapore sau 

Coreea. 

 

 Ţări cu un consum mediu (între 100 şi 200 kg/persoană/an). Din acest grup fac 

parte ţări cu venituri reduse, consumatori traditionali de fructe şi legume sau 

ţări cu venituri mari, dar care nu dispun de condiţii naturale favorabile 

culturilor. Printre acestea se numără fosta URSS şi statele est-europene care se 

confrunta cu probleme financiare în procesul de liberalizare a economiei, 

precum şi unele ţări din Africa, cum ar fi Rwanda sau Congo.  

 

 State cu un consum redus. Acestea sunt ţări cu putere de cumpărare scăzuta, din 

Asia şi Africa. În unele ţări, consumul este subestimat din cauza nivelului 

necunoscut de auto-consum şi a comerţului în structuri comerciale tradiţionale. 

Cel mai redus consum îl au statele localizate în continentul african, precum şi 

ţări din regiunile montane sau extrem de reci ( ex. Mongolia şi Afganistan). 

 

În anul 2001, populaţia a fost estimată de FAO la peste 5,9 miliarde de locuitori, din 

care aproximativ 2,2 miliarde locuiau în mediul rural, iar 2,7 locuiau în mediul urban. 

Concentraţia populaţiei din mediile urbane reprezintă o provocare pentru sistemele de 

distribuţie a legumelor în stare proaspată, datorită pierderilor care se înregistrează la 

transportul acestora şi la depozitare, care nu se face întotdeauna în condiţii optime.  

Populaţia din primele 5 ţări din lume, ca numar de locuitori în anul 2001, depaşeşte 

50% din totalul populaţiei globului, acestea însumând împreună peste 3 miliarde de 

locuitori. 

Tabel  1. Evoluţia demografică în principalele ţări ca numar de locuitori în anii 1961, 1971, 1981, 1991 şi 

2001 

Estimare populaţie Anul 

Total (mii) 1961 1971 1981 1991 2001 

China 672.777 855.685 1.017.808 1.176.087 1.292.585 

India 452.476 567.694 703.301 863.261 1.033.395 

Statele Unite ale Americii 189.091 212.072 2.338 258.402 288.025 

Indonezia 97.946 122.817 153.339 185.207 214.356 

Brazilia 74.951 98.351 124.425 151.252 174.029 

Sursa: FAO 
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Figura 4. Raportul între populaţia rurală şi cea urbană în anii 1950, 1975, 2000 şi 2020 

Sursa: UN 

 

Ca exemplu, în ţările în curs de dezvoltare consumul de tomate a crescut: de la 9 

kg/cap de locuitor în 1961-1963 la 14 kg/cap de locuitor în 1995-97, potrivit 

FAOSTAT din iunie 1998. Totuşi, aceste medii reprezintă doar o fracţiune din valorile 

consumului pe cap de locuitor, de 86 kg/an în Europa sau de 63 kg/an în America de 

Nord, ceea ce sugerează că mai poate creşte încă cu mult. Statistici recente indică 

faptul că această tendinţă este încă în desfaşurare în unele ţări în curs de dezvoltare. 

 

În Asia, consumul pe cap de locuitor a sărit de la 12 kg/cap de locuitor în 1991-1992 

la 14 kg/cap de locuitor în 1994-1996 – o creştere de 16% în consumul pe cap de 

locuitor în ultimii trei ani. În Africa, consumul mediu anual a rămas stabil în aceeaşi 

perioada, la 8kg/persoană, creşterea demografică constantă absorbind în totalitate 
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sporirea producţiei totale. În America Latină, consumul a crescut în ultimii ani, pentru 

întreaga regiune, cu aproape 15%, de la 21 kg/an în 1991-1992 la 24 kg/an. Merită, de 

asemenea, menţionat faptul că unele ţări înregistrează un consum crescut, aşa cum se 

întamplă în Columbia, cu o creştere de la 47 kg/an în 1991-1992 la 56 kg/an în 1994-

1996 sau Peru, care şi-a revenit spectaculos din tendinţa descendentă anterioară, cu o 

creştere a consumului de la 42 kg/an în 1991-1992 la 63 kg/an în perioada 1994-1996. 

 

Consumul de tomate, la nivel global, a înregistrat pretutindeni în lume o creştere de la 

15,2 milioane de tone în 1976 la 26,1 milioane de tone în 1989. Aceasta înseamnă o 

creştere de 84% în 13 ani şi ii corespunde o rată de creştere anuală de 4,2%. În aceeaşi 

perioadă, populaţia globului a crescut de la 4 miliarde în 1976 la 5,2 miliarde în 1989, 

cu o rată de creştere anuală de 2%.  

 

La această creştere a consumului au contribuit câţiva factori: 

 Cel dintâi factor a fost revitalizarea pieţei pastelor.  

 Cel de-al doilea factor favorizant a constat în promovarea produselor secundare 

(mai ales a ketchup-ului) 

 Cel de-al treilea factor a fost creşterea frecvenţei meselor servite în oras, de 

genul “fast food” sau hrana comercializatş afarş (mai ales la pizza). 

 Al patrulea factor favorizant a fost creşterea pieţei de mâncare pentru copii şi 

popularizarea gătitului la cuptorul cu microunde.  

 Al cincilea factor care a contribuit la creşterea consumului a fost utilizarea 

produselor din tomate, în loc de paprika, la colorarea mancărurilor în roşu, în 

unele ţări din lume. 

 Un factor defavorizant a fost slaba concentraţie de conţinut în tomate în 

produse comerciale precum sosuri sau ketchup. 

 

În sezonul 1989/1990, în 115 state s-a organizat o analiză statistică privind consumul 

pe cap de locuitor. Populaţia totală a celor 115 state se ridica la 4,55 miliarde de 

locuitori, ceea ce reprezintă 90% din populaţia totală a lumii. Consumul total 

înregistrat în aceste ţări în 1989 era de 25,75 milioane de tone, la o producţie de 26,1 

milioane de tone.  

A existat o incercare nereusita de a corela consumul pe cap de locuitor cu nivelul de 

trai. Regresul continuu al acestor doi factori a aratat că nu exista nici o corelaţie. 

Indexarea ţărilor după nivelul consumului pe cap de locuitor a acoperit o scală foarte 

extinsă, de la 37,4 kg/ an în Statele Unite ale Americii la numai 01, kg/an în India, 

media la nivel mondial fiind de 5,6 kg/an.  

 

Printre primele zece pieţe în ierarhia consumului pe cap de locuitor se situează ţări 

precum SUA, Italia, Canada şi Algeria. Exista şi ţări cu un consum mediu pe cap de 

locuitor, asa cum sunt Marea Britanie, Franţa, Federatia Rusa şi Germania, dar există 

şi state cu un consum redus pe cap de locuitor, cum ar fi Japonia sau Brazilia. Aceste 
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zece state reprezinta ¾ din consumul mondial şi un sfert din populaţia globului. 90% 

din consumul total se realizează în 30 de state care însumează 57% din populaţia 

globului. 
 

Tabel  2.  Populaţia şi consumul de legume şi  fructe, 1987-1994 

 

Populaţia x 1.000.000 

 

Creşterea %87-94 

 

Consumul de legume 

kg/pers./an 

Consumul de fructe 

kg/pers./an 

Africa 660 2,78 40,1 69,1 

America Latină 469 1,79 42,7 74,3 

Asia 3.188 1,74 92,5 54,4 

Oceania 7 2,15 69,3 204,7 

Ţările industrializate 869 0,71 116,6 132,4 

Uniunea Europeană 370 0,37 130,7 171,1 

America de Nord 294 1,03 118,3 125,7 

Economiile în tranziţie 414 0,37 86,5 52,4 

Global –TOTAL 5.607 1,59 84,9 79,4 

Sursa : FAO 

3.3  Cererea de legume în Uniunea Europeană 
 

În majoritatea studiilor, cu excepţia câtorva realizate în ţări din sudul şi estul Europei, 

consumul de legume era mai popular în randul celor cu mai multă educatie.  

 

Consumul de legume era apreciat pozitiv în studiile din Finlanda, Suedia, Lituania, 

Danemarca, Germania, Olanda, Elveţia şi Spania, dar şi din Estonia, Marea Britanie, 

Germania sau Polonia., iar aspecte negative (de exemplu, persoanele mai putin 

educate consuma mai multe legume) s-au constat în cateva studii din Ungaria, Spania 

sau Grecia. Unele dintre studiile efectuate în Norvegia, Danemarca, Olanda, Polonia, 

Belgia şi Spania s-au dovedit neutre.  

 

Evoluţia demografică din Europa Occidentala şi media de vârstă tot mai ridicată a 

populaţiei duce la concluzia că s-a ajuns la o relativă saturaţie în ceea ce priveşte 

volumul cererii. 

Gospodăriile mai mici şi lipsa timpului duce la creşterea cererii de mâncare 

semipreparată. De aceea creşte tot mai mult cererea de noi tehnologii şi tehnici de 

manipulare post-recoltă.  

Elementele constau în structura meniului, individualizarea tipurilor de consum şi 

gospodăriile mici. 

 

Unul din factori este cererea de pachete mici, adaptate. Suspiciunea consumatorilor 

faţă de noile procese şi materii prime a determinat creşterea cererii de informaţii 

despre acestea. 

Trebuie specificate trei elemente majore: diferenţele între state, tendinţa generală de a 

spori consumul şi tendinţa generală de a varia consumul. 
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Tabel  3. Cheltuielile casnice cu mâncarea şi băuturile nealcoolice în ţările din UE  la preţurile curente (% 

din totalul cheltuielilor domestice)
 27

 

Nr. 

 

 

Tara 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

1 Austria 13.7 13.3 12.7 12.3 12.2 11.9 11.6 11.1 10.9 12.1 N/A N/A 

2 Belgia N/A N/A 14.5 14.2 14 13.7 13 12.6 12.9 13.5 13.7 N/A 

3 Cehoslovacia N/A N/A 19.7 19.1 18.8 18.8 19.1 19 18.3 17.3 17 N/A 

4 Cipru N/A N/A 16.9 16.8 16.7 16.5 16.4 15.8 16 16.4 16.3 N/A 

5 Danemarca 14 13.8 14 13.5 13.4 13.1 12.6 12.7 12.8 12.6 12.5 N/A 

6 Estonia 38.7 35.6 34.5 29.7 29 26.1 24.3 24.3 23.1 21.8 21.2 21.1 

7 Finlanda 17.3 17.1 15.8 14.3 13.8 13.2 13.2 12.8 12.9 12.8 12.8 N/A 

8 Franţa 15.4 15.1 15.1 14.7 14.8 14.7 14.3 14.2 14.4 14.5 14.4 N/A 

9 Germania 13.1 12.7 12.5 12.3 12.2 12.1 11.9 11.9 12.2 12.2 12.2 N/A 

10 Grecia 18.4 18.3 18 17.7 17.2 16.8 16.6 16.3 15.9 15.8 15.4 N/A 

11 Irlanda 17.5 16.4 13.6 13 11.6 10.3 9.2 8.8 8.2 8 7 N/A 

12 Italia 18.1 17.4 16.8 16.4 15.8 15.3 14.7 14.4 14.5 14.7 14.7 14.5 

13 Letonia 47 42 36.1 33.2 30.2 28.3 25.2 23.4 23.1 24.2 N/A N/A 

14 Lituania 48.8 45.4 39.9 36.4 35.4 33.4 31 30.8 29.7 28.2 28 N/A 

15 Luxemburg  11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 10.8 10.2 9.8 9.9 9.5 9.8 N/A 

16 Malta  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.4 19 19.5 19 N/A N/A 

17 Marea Britanie  11.8 11.4 11.2 11.2 10.7 10.3 10 9.7 9.6 9.3 9.3 9.2 

18 Olanda 13.6 13.3 13 12.6 12.4 12 11.5 11.1 11.2 11.2 11.2 N/A 

19 Polonia N/A N/A 27.9 26.7 25.1 23 21.3 21.3 21.3 20.3 19.4 N/A 

20 Portugalia 21.5 21.6 20.5 20 19.3 19 18.5 18.2 18.8 18.6 N/A N/A 

21 Slovacia 24.4 24.6 26.8 26.8 27.9 26.7 25.1 23.6 22.4 22 21.2 19.9 

22 Slovenia 21.2 21.3 18.3 17.8 17.7 18.2 17.6 17.3 17.3 17.1 17.1 N/A 

23 Spania N/A N/A 17.7 17.4 16.7 15.9 15.3 15.3 15.6 15.9 16 N/A 

24 Suedia 14.6 14.6 14.3 13.3 13 12.8 12.5 12.2 12.3 12.5 12.3 N/A 

25 Ungaria N/A N/A 24.2 22.6 22.2 21.8 20 19.4 19.4 19 18.5 N/A 

26 Bulgaria* N/A N/A N/A N/A 38.2 33 29.5 28.5 N/A N/A N/A N/A 

27 România* N/A N/A N/A N/A N/A 35.3 34.6 34.3 34.6 N/A N/A N/A 

Sursa: Eurostat 

*Ţările în curs de aderare la Uniunea Europenana – Dinamica demografică în ultimii 12 ani 

 

Diferenţele de consum între statele membre UE sunt considerabile. Relaţia dintre ţara 

cu cel mai ridicat consum şi cea cu cel mai redus consum este de 1:5 pentru legume şi 

de 1:6 pentru fructe. În general, ţările cu producţii mari tind să aibă şi un consum 

ridicat, cum este cazul statelor din centrul Europei.  

 

În 1994, consumul de legume – atât proaspete, cât şi procesate – în UE era de 130,7 

kg/persoana. Aproximativ 26% din consumul total este procesat. Produsele congelate 

reprezintă piaţa cea mai dinamică din sectorul legumelor şi se află incă în plină 

extindere. 
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Tabel  4. Ţările membre ale Uniunii Europene – Dinamica demografică în ultimii 12 ani
28

 

 

Nr. 

 

Tara 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 Austria 7,883 7,929 7,944 7,953 7,965 7,971 7,983 8,002 8,021 8,065 8,102 8,140 

2 Belgia 10,068 10,101 10,131 10,143 10,170 10,192 10,214 10,239 10,263 10,310 10,356 10,396 

3 Cehoslovacia 10,326 10,334 10,333 10,321 10,309 10,299 10,290 10,278 10,232 10,206 10,203 10,212 

4 Cipru 619 633 645 656 666 675 683 691 698 706 715 730 

5 Danemarca 5,181 5,197 5,216 5,251 5,275 5,295 5,314 5,330 5,349 5,368 5,384 5,398 

6 Estonia 1,511 1,477 1,448 1,425 1,406 1,393 1,379 1,372 1,367 1,361 1,356 1,351 

7 Finlanda 5,055 5,078 5,099 5,117 5,132 5,147 5,160 5,171 5,181 5,195 5,206 5,220 

8 Franţa 57,369 57,565 57,753 57,936 58,116 58,299 58,497 58,749 59,043 59,343 59,635 59,901 

9 Germania 80,975 81,338 81,539 81,818 82,012 82,057 82,037 82,164 82,260 82,440 82,537 82,532 

10 Grecia 10,420 10,511 10,595 10,674 10,745 10,808 10,861 10,904 10,931 10,969 11,006 11,041 

11 Irlanda 3,569 3,583 3,598 3,620 3,655 3,694 3,732 3,778 3,833 3,900 3,964 4,028 

12 Italia 56,822 56,843 56,846 56,846 56,879 56,908 56,914 56,930 56,968 56,994 57,321 57,888 

13 Letonia 2,586 2,541 2,501 2,470 2,445 2,421 2,399 2,382 2,364 2,346 2,332 2,319 

14 Lituania 3,694 3,671 3,643 3,615 3,588 3,562 3,536 3,512 3,487 3,476 3,463 3,446 

15 Luxemburg  395 400 406 412 417 422 427 434 439 444 448 452 

16 Malta  363 366 370 371 374 377 379 380 391 395 397 400 

17 Marea Britanie  58,099 58,293 58,500 58,704 58,905 59,090 59,391 59,623 59,863 59,140 59,329 59,673 

18 Olanda 15,239 15,342 15,424 15,494 15,567 15,654 15,760 15,864 15,987 16,105 16,193 16,258 

19 Polonia 38,418 38,505 38,581 38,609 38,639 38,660 38,667 38,654 38,254 38,242 38,219 38,191 

20 Portugalia 9,975 9,991 10,018 10,043 10,073 10,110 10,149 10,195 10,257 10,329 10,408 10,475 

21 Slovacia 5,314 5,337 5,356 5,368 5,379 5,388 5,393 5,399 5,379 5,379 5,379 5,380 

22 Slovenia 1,994 1,989 1,990 1,990 1,987 1,985 1,978 1,988 1,990 1,994 1,995 1,996 

23 Spania 39,114 39,219 39,305 39,383 39,468 39,571 39,724 39,961 40,376 40,851 41,551 42,345 

24 Suedia 8,692 8,745 8,816 8,838 8,845 8,848 8,854 8,861 8,883 8,909 8,941 8,976 

25 Ungaria 10,365 10,350 10,337 10,321 10,301 10,280 10,253 10,222 10,200 10,175 10,142 10,117 

26 Bulgaria* 8,485 8,460 8,427 8,385 8,341 8,283 8,230 8,191 7,929 7,892 7,846 7,801 

27 România* 22,779 22,748 22,712 22,656 22,582 22,526 22,489 22,456 22,431 21,834 21,773 21,711 

*Ţările în curs de aderare la Uniunea Europenana – Dinamica demografica în ultimii 12 ani 

3.4  Cererea de legume pe piaţa României 
 

Cererea de legume este influenţată de obiceiurile de consum de legume, preţul de 

desfacere la nivelul consumatorului, numărul locuitorilor, capacitatea de procesare a 

industriei alimentare şi de alţi factori cum ar fi existenţa locurilor de vânzare a 

legumelor în stare proaspată sau procesate care să fie cât mai accesibile. În România, 

cererea de legume în stare proaspătă şi procesate este în continuă creştere, datorită 

creşterii nivelului de trai, a puterii de cumpărare, a disponibilităţii legumelor în 

raioanele specializate din majoritatea magazinelor şi complexele comerciale şi datorită 

multitudinii de produse disponibile, preparate pe bază de legume. 
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Un aspect interesant privind creşterea veniturilor populaţiei şi declararea acestora îl 

reprezintă faptul că veniturile declarate de populaţie reprezintă doar jumatate din 

totalul cheltuielilor înregistrate în supermarketurile din România, ceea ce indică o 

slabă politică fiscală sau doar o aplicare deficitară. Considerând faptul că peste 2 

miliarde de euro sunt aduşi în ţară anual de către muncitorii români care lucreaza peste 

hotare, se poate considera ca o buna parte din cheltuielile unor familii sunt susţinute 

din aceste venituri. 

 

Dacă până în anul 2005 se calcula valoarea minimă a coşului de consum lunar, de 

către Institutului Naţional de Statistică si cu avizul guvernului, ministerului muncii, 

solidarităţii şi familiei şi a ministerului de finanţe, din anul 2005 acesta nu se mai 

calculează şi implicit nici nu se mai publică în Monitorul Oficial. Ca exemplu, acesta a 

fost calculat pentru trimestrul II al anului 2003, la preţurile şi tarifele din luna iunie 

2003, la o valoare de 5526343 lei pentru o gospodărie medie formată din 2,804 

persoane, reprezentând 1970877 lei pentru o persoană. 

 

Tabel  5. Cheltuielile totale de consum ale gospodariilor - lunar pe o gospodarie (ROL, USD si EUR) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 Cheltuieli 

totale de 

consum 

(ROL)* 

    

968.908      
 1.442.894       1.900.270       2.671.618       3.765.100       4.744.700       5.668.700       7.546.300      

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

din total 

(%)* 

58,80% 57,20% 53,30% 53,40% 58,20% 55,80% 54,90% 52,30% 

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

(ROL)  

    

569.718      
    825.335       1.012.844       1.426.644       2.191.288       2.647.543       3.112.116       3.946.715      

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

(USD)  

            

79      
            93                  66                  66                  75                  80                  94                121      

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

(EUR)  

            

70      
            83                  62                  71                  84                  85                  83                  97      

*Sursa: INS, BNR 

 

Cea mai mare parte a cheltuielilor gospodăriilor din România este alocată pentru 

consum. Mărimea şi structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor sunt funcţie 

directă de nivelul veniturilor. Există însă şi alţi factori care diferenţiază nivelul şi 

structura cheltuielilor de consum, factori ale căror efecte se cumulează la nivelul 

gospodăriilor în funcţie de diferite caracteristici. 
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Tabel  6. Veniturile populatiei -  lunar pe o gospodarie (ROL, USD si EUR) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Veniturile totale ale 

populatiei (ROL) 

1820810 2377404 3333044 5217948 6585100 7950900 10900000 

Veniturile totale ale 

populatiei (USD) 
                

254      

                

268      

                

217      

                

241      

                

227      

                

241      

                

328      

Veniturile totale ale 

populatiei (EUR) 
                

225      

                

238      

                

205      

                

261      

                

253      

                

254      

                

290      

Sursa: INS 

 

Cheltuielile totale de consum cuprind, în proporţii diferite două componente:  

 cumpărăturile de piaţă, care înseamnă cheltuieli băneşti şi  

 contravaloarea consumului din resurse proprii. 

 

Atât în anul 2004, cât şi în 2003, nivelul cel mai înalt al cheltuielilor de consum s-a 

înregistrat la gospodăriile de patroni, iar cel mai scăzut la gospodăriile de pensionari şi 

agricultori. În raport cu nivelul mediu lunar înregistrat în anul 2004 la gospodăriile de 

patroni, cheltuielile de consum ale celorlalte categorii de gospodarii au reprezentat : la 

salariaţi 63,1%, la lucrătorii pe cont propriu 51,9%, la gospodăriile de şomeri 41,1%, 

la cele de pensionari 39,1% şi la agricultori 37,1%
29

. 

 

Tabel  7. Evoluţia necesarului de consum fiziologic, de legume, în perioada 1999-2003, în România 

România  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 Populaţia 

   

22,489,000  

   

22,456,000  

   

22,431,000  

   

21,834,000  

   

21,773,000  

   

21,711,000  

 

Necesar 

kg/an  Tone Tone Tone Tone Tone Tone 

 Consum 

total de 

legume         130  

      

2,923,570  

      

2,919,280  

      

2,916,030  

      

2,838,420  

      

2,830,490  

      

2,822,430  

 Tomate          48  

      

1,079,472  

      

1,077,888  

      

1,076,688  

      

1,048,032  

      

1,045,104  

      

1,042,128  

 Ceapa          12  

        

258,624  

        

258,244  

        

257,957  

        

251,091  

        

250,390  

        

249,677  

 Usturoi            1  

          

11,245  

          

11,228  

          

11,216  

          

10,917  

          

10,887  

          

10,856  

 Varza          32  

        

719,648  

        

718,592  

        

717,792  

        

698,688  

        

696,736  

        

694,752  

 Ardei          13  

        

281,113  

        

280,700  

        

280,388  

        

272,925  

        

272,163  

        

271,388  

 

Radacinoase          12  

        

258,624  

        

258,244  

        

257,957  

        

251,091  

        

250,390  

        

249,677  

 Alte 

legume          14  

        

314,846  

        

314,384  

        

314,034  

        

305,676  

        

304,822  

        

303,954  

Sursa: Anuarul Statistic al României 
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Consumul mediu anual pe locuitor de legume şi produse din legume (în echivalent 

legume proaspete), leguminoase boabe şi pepeni, în România, în perioada 1997-2003, 

a înregistrat o creştere constantă, de la 111,6 kg/locuitor/an în anul 1997, la o valoare 

de 177,7 kg/locuitor/an în anul 2003. 

 

În ceea ce priveşte cererea de legume de pe piaţa Capitalei, aceasta se caracterizează 

printr-o creştere datorată creşterii veniturilor populaţiei, a gamei foarte variate de 

conserve din legume comercializate pe piaţă şi a disponibilităţii produselor legumicole 

în mai multe tipuri de magazine (supermarketuri, cash&carry etc.). 

 

Obiceiurile de cumpărare a legumelor diferă în funcţie de vârsta, educaţie, locaţie, iar 

în ultima perioadă se inregistrează o tendinţă a populaţiei active (angajaţii cu venituri 

medii şi mari) de a achiziţiona legume din noile tipuri de magazine (gen supermarket, 

discounter, cash&carry etc.), în detrimentul pieţelor agroalimentare, care sunt încă 

preferate în special de persoanele în vârstă. 

Tabel  8. Consumul* mediu anual pe locuitor, la principalele produse alimentare şi bauturi 

 UM 1997 1998 1999 2001 2002** 2003** 

Legume şi produse din legume (in 

echivalent legume proaspete), 

leguminoase boabe şi pepeni KG 

 

111.6 

 

120.5 

 

130 147.2 

 

147.7 

 

177.7 

 

Cartofi KG N/A N/A N/A 88 90.1 95.4 

Cereale şi produse din cereale (in 

echivalent boabe) KG 

N/A N/A N/A 
221.2 225 215 

Fructe şi produse din fructe  

(in echivalent fructe proaspete) KG 

N/A N/A N/A 
48.1 45.4 59.6 

Lapte şi produse din lapte, în echivalent  

lapte de 3.5% grasime (exclusiv unt) Litri 

N/A N/A N/A 
197.4 215 225 

Oua Buc N/A N/A N/A 227 238 239 

Carne, produse din carne şi organe 

comestibile  

(in echivalent carne  proaspătă) KG 

N/A N/A N/A 

48 54.3 60.3 

Bauturi nealcoolice Litri N/A N/A N/A 109 101.1 112.4 

Bere Litri N/A N/A N/A 54.4 56 60.6 

Vin şi produse din vin Litri N/A N/A N/A 25.5 27 23.1 

   Sursa: Anuarul Statistic al României 

*Disponibilul de consum 

**Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu cele din anii precedenti deoarece au fost 

calculate pe baza populaţiei de la 1 iulie, rezultata din datele de la recensamantul populaţiei şi al locuintelor din 

18 martie 2002. 
 

Configuraţia aportului caloric al principalelor produse alimentare din cele două medii 

de rezidenţă, urban si rural, se constată unele diferenţe derivate, în principal, din 

particularităţile surselor de acoperire şi din nivelul veniturilor gospodăriilor din cele 

două medii. Astfel, în mediul urban este mai mare aportul caloric al cărnii şi 

preparatelor din carne, al legumelor, fructelor şi cartofilor, iar în mediul rural, 

ponderea caloriilor provenite din lapte şi produse lactate. 
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Cantităţile de alimente consumate de o persoană reflectă într-o manieră mai concretă 

efectul complexului de factori de influenţă la nivelul gospodăriei: mărimea veniturilor, 

dimensiunea gospodăriei, numărul copiilor, mediul de rezidenţă etc. 

 

Consumul de legume şi conserve din legume a fost de 7,1 kg, în medie lunar pe o 

persoană, atât în anul 2004, cât şi în 2003. Ca şi în cazul consumului de cartofi, 

consumul de legume se diferenţiază cel mai mult în funcţie de mărimea şi componenţa 

gospodăriei. Consumul cel mai mare se înregistrează în gospodăriile compuse dintr-o 

singură persoană (10,7kg) şi în gospodăriile fără copii (7,9kg), iar cel mai scazut în 

gospodăriile cu 4 şi mai mulţi copii (4,4kg) şi, respectiv, în cele compuse din 6 si mai 

multe persoane (5kg). Un alt factor de diferenţiere, cu influenţă ceva mai modestă, 

este nivelul venitului, diferenţa dintre consumul mediu lunar de legume şi conserve de 

legume ce revine pe o persoană din decila D10(8,6kg) şi decila D1 (5,2kg) fiind de 

3,4kg. 
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Figura 5. Consumul de legume, conserve din legume şi fructe în Romannia, pe persoană, pe decile, în anul 

2004 (Sursa: INS) 

Pâinea şi produsele de franzelărie reprezintă unul din alimentele de bază pentru toate 

categoriile de gospodării. Pe ansamblul gospodăriilor, în anul 2004, consumul mediu 

este de 9,9 kg/persoană (10,1 kg/persoană - în 2003), însemnând anual 118,8 kg (121,2 

kg în 2003). Consumul cel mai mare se înregistrează în gospodăriile de pensionari şi 

salariaţi (10,2 kg, respectiv 9,9 kg), iar cel mai scăzut în cele de agricultori (9, l kg). 

Consumul mai scăzut de pâine şi produse de franzelărie în gospodăriile de agricultori 

este compensat prin nivelul mai înalt al consumului de mălai (2,6 kg în 2004 şi 3,0 kg 

în 2003), mai mare decât cel realizat de toate celelalte categorii de gospodării, atât în 

anul 2004, cât şi în anul precedent. Diferenţe semnificative între nivelul consumului 

de pâine şi produse de franzelărie se constată în gospodăriile grupate pe decile. 

Consumul cel mai scăzut este în decila Dl (8,7 kg), iar cel mai înalt în decila D6 (10,4 

kg), în decilele următoare fiind ceva mai mic. Se observă în acest caz manifestarea 

uneia dintre legităţile consumului, conform căreia de la un anumit nivel consumul de 
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produse din cereale scade, fiind substituit cu alte alimente cu valoare nutritivă mai 

mare. 

 

În ceea ce priveşte consumul de carne şi preparate din carne, acesta prezintă un nivel 

relativ scăzut în Romania, comparativ cu standardele din ţările dezvoltate. Consumul 

mediu lunar de carne proaspătă pe o persoană este de 2,5 kg - în 2004 şi 2,4 kg - în 

2003, împreună cu preparatele din carne, acesta se ridică la 3,5 kg lunar – in 2004 si 

3,3kg lunar – in 2003, ceea ce înseamnă un consum mediu anual de 42,0 kg - in 2004 

şi 39,6 kg - în 2003 pe o persoană. 

 

Diferenţele pe categorii de gospodării sunt mai puţin semnificative. Ele sunt de doar 

1,3 kg de carne proaspătă lunar pe o persoană în gospodăriile de patroni faţă de cele de 

agricultori şi de 0,3 kg de preparate din came între aceleaşi categorii. Cele mai mari 

diferenţe se constată pe decile, reflectând dependenţa puternică a consumului de carne 

de nivelul veniturilor. 

Diferenţa între consumul din decila Dl0 şi decila D1 este de 2,1 kg de carne proaspătă 

lunar şi de 2,7 kg dacă se iau în considerare şi preparatele din carne. Diferenţe 

semnificative se constată şi între gospodăriile care au în componenţă un număr diferit 

de persoane.  

Gospodăriile formate dintr-o singură persoană au cel mai înalt consum de carne (3,4 

kg lunar carne proaspătă şi respectiv 4,7 kg carne proaspătă şi preparate din carne), 

nivel apropiat de consumul gospodăriilor situate în decila D10. 

 

Analizând consumul de lapte, acesta este în medie de 5,9 litri lunar pe o persoană, atât 

în anul 2004, cât şi în anul precedent. Nivelul cel mai înalt se înregistrează în 

gospodăriile de agricultori (6,6 litri în 2004 şi 6,3 litri în 2003) şi de pensionari (6,5 

litri în 2004, respectiv 6,7 litri în 2003). Cel mai scăzut nivel se constată în 

gospodăriile de şomeri (4,3 litri - în 2004 şi 4,5 litri - în 2003). Un decalaj de 1,6 litri 

pe o persoană, este între gospodăriile din mediul rural (6,8 litri) şi cele din mediul 

urban (5,2 litri). Cele mai mari diferenţe în nivelul consumului de lapte se 

înregistrează între gospodăriile compuse dintr-o singură persoană (cu un consum de 

8,2 litri lunar) şi cele compuse din 6 şi mai multe persoane (5,3 litri lunar). Aceasta se 

explică şi prin faptul că în cele mai multe cazuri în gospodăriile formate dintr-o 

singură persoană predomină persoanele vârstnice. Este de menţionat şi faptul că nu 

există diferenţe notabile pe decile în ceea ce priveşte consumul de lapte. 

Consumul de brânzeturi şi smântână are caracteristici similare cu cel de lapte. El este 

mai înalt la gospodăriile de patroni (1,3 kg), pensionari (1,2 kg), salariaţi, agricultori 

(1,1 kg) şi mai scăzut în gospodăriile de şomeri (0,8 kg). Nivelul consumului de 

brânzeturi şi smântână este diferenţiat mai mult în funcţie de numărul persoanelor din 

gospodărie, cel mai înalt înregistrându-se la gospodăriile compuse dintr-o singură 

persoană (1,6 kg)
30

. 
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 Sursa: INS 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

52 

 

Cartoful este un aliment care se consumă în condiţii relativ apropiate în toate 

categoriile de gospodării. Pe ansamblul gospodăriilor consumul mediu lunar pe o 

persoană este de 4,0 kg - în anul 2004 şi 4,1 kg - în anul 2003. Pensionarii, lucrătorii 

pe cont propriu în activităţi neagricole şi şomerii depăşesc uşor acest nivel, consumul 

cel mai scăzut înregistrându-se în gospodăriile de patroni şi salariaţi. Factorii cei mai 

importanţi de diferenţiere sunt numărul persoanelor care compun gospodăria şi 

numărul copiilor sub 18 ani din gospodărie, într-o gospodărie compusă dintr-o singură 

persoană se consumă 5,7 kg lunar, faţă de 3,4 kg lunar în gospodăriile formate din 6 şi 

mai multe persoane. 

 

În sinteză, diferenţele în ceea ce priveşte nivelul consumului principalelor alimente 

sunt determinate, în ordine, de mărimea gospodăriei, de numarul copilor sub 18 ani şi 

de mărimea venitului. Mediul de rezidenţă imprimă un anumit specific, derivat, în 

principal, din modalităţile de acoperire a nevoilor, dar diferenţele cantitative sunt mai 

putin evidente
31

. 

Tabel  9. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2004, Bucureşti 

  Consum 

mediu 

lunar 

 Consum 

mediu 

anual 

     

SPECIFICAŢIE UM   Total     

din care 

 în 

mediul 

urban 

 în 

mediul 

rural 

 

  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Cartofi kg  4,1       4,0       49,4       48,3       50,0       47,2       48,6       49,6      

Fasole boabe şi alte 

leguminoase pentru 

boabe 

kg  0,4       0,5       5,3       5,5       4,2       4,4       6,4       6,7      

Fructe – total kg  2,3       2,5       27,3       29,5       32,2       34,1       22,0       24,2      

Pepeni verzi şi 

galbeni 

kg  0,7       0,4       8,6       4,7       10,7       6,0       6,3       3,3      

Dulceaţă, gem, 

compot 

kg  0,2       0,3       2,7       3,0       2,7       3,0       2,7       3,1      

Ciocolată, 

bomboane, rahat, 

alte produse 

zaharoase 

kg  0,2       0,2       2,0       2,2       2,3       2,5       1,6       1,9      

Miere de albine kg  0,0       0,0       0,3       0,4       0,5       0,5       0,2       0,3      

Apă minerală şi 

alte băuturi 

nealcoolice 

litri  2,5       2,7       29,8       32,8       44,0       46,1       14,1       17,6      

Băuturi alcoolice – 

total din care 

litri  2,2       2,1       26,8       25,2       19,5       20,3       34,8       30,9      

Vin   1,3       1,1       15,4       13,2       8,4       8,3       23,0       18,6      

Bere   0,6       0,7       7,6       8,4       8,9       9,6       6,2       7,0      

Ţuică, rachiuri   0,3       0,3       3,1       3,1       1,6       1,7       4,7       4,6      

Sursa : I.N.S. - Ancheta "Coordonate ale nivelului de trai în România". 
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Tabel  10. Evolutia consumurilor pe locuitor la principalele produse agroalimentare şi băuturi în 

perioada 2003 - 2004 

Nr 

crt 

SPECIFICAŢIE UM Consum mediu lunar Consum mediu anual 

Total     

din care: 

 în 

mediul 

urban 

 în 

mediul 

rural 

 

   2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1. Pâine şi produse de 

franzelările 

kg 10,112 9,875 121,3 118,5 121 116,9 121,7 120,2 

2. Mălai kg 1,489 1,303 17,9 15,6 7,5 7,8 29,2 24,6 

3. Faina kg 0,832 0,854 9,9 10,2 9 9 11 11,7 

4. Paste făinoase kg 0,296 0,303 3,6 3,6 3,8 3,7 3,3 3,6 

5. Orez kg 0,464 0,475 5,6 5,7 5,1 5,3 6 6,1 

6. Carne proaspătă - 

de bovine - de 

porcine - de pasăre 

kg 2,447 2,542 29,4 30,5 31,8 32,8 2,6 27,9 

 de bovine  0,295 0,33 3,5 3,9 4,4 5 26,6 2,8 

 de porcine  0,79 0,859 9,5 10,3 10,7 10,8 8,1 9,7 

 de pasare  1,121 1,098 13,5 13,2 14 14 12,9 12,1 

7. Preparate din carne kg 0,894 0,945 10,7 11,3 10,9 11,5 10,5 11,1 

8. Peşte şi produse din 

peşte 

kg 0,376 0,426 4,5 5,1 4,7 5,4 4,3 4,8 

9. Lapte total litri 5,854 5,934 70,2 71,2 60,5 62,5 80,9 81,1 

10. Brânzeturi şi 

smântână 

kg 1,14 1,127 13,7 13,5 13,3 13,7 14,1 13,3 

11. Ouă buc 14,471 13,428 173,6 161,1 170,4 156,3 177,2 166,7 

12. Grăsimi   -  total -

din care: 

kg 1,323 1,311 15,9 15,7 16,2 15,7 15,5 15,8 

 ulei (porumb , fl. 

soarelui, soia) 

kg 0,916 0,9 11 10,8 11,7 11,5 10,2 10 

 margarina kg 0,196 0,182 2,4 2,2 2,7 2,4 1,9 1,9 

 Unt kg 0,023 0,027 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 0,14 

13. Zahăr kg 0,853 0,835 10,2 10 10,6 10,2 9,8 9,8 

14. Legume şi conserve 

din legume în 

echivalent - total 

kg 7,102 7,083 85,2 85 86,5 86,3 84,8 83,5 

Sursa : I.N.S. - Ancheta "Coordonate ale nivelului de trai în România". 

 

Tabel  11. Cheltuieli totale de consum ale gospodariilor (lei lunar pe o gospodarie) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Cheltuieli 

totale de 

consum 

968908 1442894 1900270 2671618 3765100 4744700 5668700 7546300 

Alimente si 

bauturi  

58,8 57,2 53,3 53,4 52,2 + 

(6*) 

49,9+ 

(5,9*) 

48,6+ 

(6,3*) 

46,4+ 

(5,9*) 

*Bauturi alcoolice si tigari 

 

În tableul de mai jos am prezentat evoluţia cursului valutar la principalele valute 

(EURO – moneda europeană euro şi USD – dolari americani) pentru a evidenţia 

creşterea reală a cheltuielilor de consum, exprimate şi în mondele de referinţă la nivel 

mondial. Deprecierea dolarului american după atentatele din 2001, simţindu-se cel mai 

puternic în anii 2003 şi 2004. 
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Tabel  12. Cursul valutar EURO şi USD– istoric ( valori medii anuale – ROL) 

Anul USD* EURO** 

1985 17 N.A. 

1986 16 N.A. 

1987 15 N.A. 

1988 14 N.A. 

1989 15 N.A. 

1990 22 N.A. 

1991 76 88 

1992 308 400 

1993 760 885 

1994 1.655 1.967 

1995 2.033 2.630 

1996 3.083 3.863 

1997 7.168 8.091 

1998 8.876 9.989 

1999 15.333 16.296 

2000 21.693 19.956 

2001 29.061 26.027 

2002 33.055 31.255 

2003 33.200 37.556 

2004 32.637 40.532 

Curs comercial până în 1989, inclusiv.  

** ECU până la 31 dec.1998. 

Sursa: BNR 
Din tabelul de mai jos se poate observa creşterea constantă a cheltuielilor lunare pe o 

gospodărie pentru alimente în valoare absolută, exprimată în ROL, USD şi în EUR, în 

timp ce ponderea acestor cheltuieli din totalul cheltuielilor lunare ale unei gospodarii a 

scăzut de la 58,8% la 52,3% în perioada analizată 1997-2004, excepţie făcând doar 

perioada 2000-2002.  

Tabel  13. Evoluţia cheltuielilor totale de consum şi a cheltuielilor pentru alimente şi băuturi lunare pe o 

gospodărie, în perioada 1997-2004, in România, estimate în ROL, USD şi EUR 

 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 2003* 2004* 

 Cheltuieli 

totale de 

consum 

(ROL)  

968.908 1.442.894 1.900.270 2.671.618 3.765.100 4.744.700 5.668.700 7.546.300 

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

din total 

(%)  

58,8% 57,2% 53,3% 53,4% 58,2% 55,8% 54,9% 52,3% 

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

(ROL)  

569.718 825.335 1.012.844 1.426.644 2.191.288 2.647.543 3.112.116 3.946.715 

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

(USD)  

79 93 66 66 75 80 94 121 

 Cheltuieli 

alimente 

si bauturi 

(EUR)  

70 83 62 71 84 85 83 97 

*Includ si cheltuielile cu băuturi alcoolice si ţigări, Sursa: Institutul Naţional de Statistică 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

55 

 

Cele mai mari cheltuielile de consum se localizează la gospodăriile de patroni, iar cele 

mai scăzute la cele de şomeri şi agricultori, situaţie uşor schimbată faţă de cea 

rezultată din compararea cheltuielilor de consum în medie pe o gospodărie. Raportul 

între mărimea cheltuielilor de consum ce revin în medie pe o persoană din 

gospodăriile de patroni şi din gospodăriile de agricultori este de 2,8:1. 

 

În ceea ce priveşte cheltuielile pentru consumul alimentar, nealimentar şi de servicii, 

în anul 2004, cheltuielile pentru consumul alimentar deţin, pe ansamblul gospodăriilor, 

o pondere de 49,6% din totalul cheltuielilor de consum, în scădere cu 2,5 puncte 

procentuale faţă de anul 2003. Cheltuielile pentru consumul alimentar sunt 

preponderente la toate categoriile de gospodării, chiar şi în cazul gospodăriilor de 

patroni care se caracterizează printr-o structură mai modernă comparativ cu alte 

categorii de gospodării cum sunt cele de agricultori, şomeri sau pensionari. 

în medie, pe total gospodării, ponderea cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare, în 

anul 2004 este de 27,6%, în creştere cu 1,9 puncte procentuale faţă de anul 2003. 

Amplitudinea variaţiei acestei ponderi pe categorii de gospodării, în funcţie de statutul 

ocupaţional al capului gospodăriei, este de 9,2 puncte procentuale, cea mai înaltă 

pondere înregistrându-se la gospodăriile de patroni (32,2%), iar cea mai scăzută la cele 

de şomeri (23,0%).Cheltuielile pentru servicii deţin, în medie pentru toate 

gospodăriile, o pondere de 22,8% în totalul cheltuielilor de consum. Cea mai mică 

pondere a cheltuielilor pentru servicii se înregistrează în gospodăriile de agricultori (l 

1,4%), iar cea mai mare în cazul gospodăriilor de patroni (32,3%)
32

. 

Tabel  14. Evoluţia cheltuielilor totale lunare pe gospodărie în anii 2003 si 2004, estimate în mii ROL 

 Anii  Total      Gospodării de:      

    gospodării  Salariaţi  Patroni  Lucrători pe 

cont propriu 

in activităţi 

neagricole 

Agricult

ori  

Şomeri  Pensionari  

Cheltuieli totale de                  

Medii lunar e pe o gospodine, 

mii lei 

 

2003 

2004 

5668,7 

7520,0 

7684,4 

9811,4 

10864,5 

15560,3 

6308,5  

8073,1 

4497,0 

5770,9 

5195,5 

6395,7 

4503,8 

6089,8 

din care, în procente         

- consumul alimentar 

  

- mărfuri nealimentare 

2003 

2004 

2003 

2004 

52,1 

49,6 

25,7 

27,6 

45,4 

44,3 

28,9 

29,8 

39,6 

35,5 

32,7 

32,2 

51,5 

49,3 

30,1 

29,3 

68,9 

64,0 

21,7 

24,6 

55,8 

55,1 

22,1 

23,0 

56,5 

53,4 

22,7 

25,8 

- plata serviciilor  2003 22,2 25,7 27,7 18,4 9,4 22,1 20,8 

  2004 22,8 25,9 32,3 21,4 11,4 21,9 20,8 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Din analiza dinamicii cheltuielilor de consum reale, în anul 2004, se evidenţiază o 

evoluţie ascendentă (+18,6% pe ansamblul gospodăriilor). Pe categorii de gospodării, 

cea mai mare creştere a cheltuielilor de consum reale se înregistrează în gospodăriile 
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de patroni şi pensionari (+ 28,0% şi + 20,8%), iar cea mai mică în gospodăriile de 

şomeri (+10,0%). Analiza dinamicii pe principalele elemente a cheltuielilor de consum 

reale evidenţiază, de asemenea, o evoluţie pozitivă. Astfel, cheltuielile pentru mărfuri 

nealimentare au avut cea mai mare creştere (+27,3%) urmate de cheltuielile pentru 

plata serviciilor (+21,9%) şi cheltuielile pentru produse alimentare(+12,8%). 

 

Un factor important care diferenţiază cheltuielile de consum pe o persoană din 

gospodărie   este  mărimea  gospodăriei,  respectiv  numărul   de   persoane  care  

compun gospodariile. 

 

3.4.1 Descrierea zonei de aprovizionare a Capitalei, 

Municipiul Bucureşti 
 

Municipiul Bucureşti are o suprafaţă de 228 km pătraţi (0.8 % din suprafaţa 

României), din care suprafaţa construită este de 70 %. 

 

Bucureştiul este situat în Câmpia Romana, având o altitudine maximă de 96.3 m şi 

este străbătut de două râuri, Damboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul 

râurilor, împart oraşul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. 

 

În zona oraşului şi a împrejurimilor, defrişarea excesivă din ultimele două secole a 

Codrului Vlăsiei, a permis extinderea agriculturii pe bogatele soluri brune. În 

condiţiile bioclimatice actuale ale zonei dintre cele două râuri, solul a devenit argilos. 

Cea de-a doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humusului 

datorită acţiunii apei de suprafaţă. 

 

Din punct de vedere litologic, zona Bucureştiului face parte din tipul de câmpie joasă 

cu terase, caracterizată prin prezenţa numeroaselor terase desfăşurate de-a lungul 

râurilor ce o dreneaza, zona alcătuită din depozite exclusiv cuaternare reprezentate 

prin loess şi depozite loessoide. 

 

Deşi este aşezat într-o zonă de climă temperată, Bucureştiul este afectat de masele de 

aer continental, provenite din zonele învecinate. Curenţii de aer estici dau variaţii 

excesive de temperatura, de până la 70°C, între verile călduroase şi iernile geroase.  

Estul şi sudul oraşului au toamne lungi şi călduroase, ierni blânde şi primăveri 

timpurii. 

Media anuală a temperaturii în Bucureşti este în jur de 10 - 11°C. Cea mai inaltă 

temperatură medie anuală s-a înregistrat în anul 1963, de 13.1° C şi cea mai mică, în 

anul 1875, de 8.3° C.  

Din observaţiile şi analizele efectuate, rezultă că Bucureştiul are ani alternativi cu 

temperaturi joase (1973, 1977, 1979) şi ridicate (1976, 1978, 1980). 
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Cea mai friguroasă luna este ianuarie , cu o medie de - 2.9° C iar cea mai călduroasă 

este iulie cu o medie de 22.8° C. În general, variaţiile de temperatură dintre noapte şi 

zi sunt de 34 - 35 ° C, iarna şi de 20 - 30° C, vara. Cea mai înaltă temperatură, de 

41.1° C a fost înregistrată în data de 20 august 1945 şi cea mai joasă temperatura, de -

30°C, în ianuarie 1888. 

 

3.4.2 Populaţia capitalei 
 

Conform recensământului din 1992, Bucureştiul avea un numar de 2.067.545 locuitori, 

(puţin mai mult de 10% din populaţia ţării) din care 49.7% reprezintă populaţia activă. 

 

Din aceasta: 

- 46.7% lucrau în ramura industrială, 

- 7.9% în comerţ, 

- 8.5% în construcţii,  

- 8.5% erau funcţionari publici, 

- 5.8% lucrau în domeniul educatiei şi invăţămăntului, 

- 4% în domeniul sanătăţii, 

- 5.3% în sectorul cercetării şi  

- 5.7% în agricultura şi în alte domenii. 

 

Din datele oferite de Comisia Naţionala de Statistică rezultă că, la 1 iulie 1996 

Bucureştiul avea o populaţie de 2.037.278 locuitori. 

 

Înainte de 1989, numarul blocurilor de locuinţe a crescut astfel încât, dacă între 1945 - 

1964 au fost construite 80.641 apartamente, numărul acestora a crescut la 446.100 

apartamente între anii 1965 şi 1984.  

 

S-au format noi cartiere ca: Titan - Balta Albă cu 90.000 apartamente, Drumul Taberei 

cu 63.000 apartamente, Berceni cu 70.000 apartamente, Militari cu 40.000 

apartamente. Blocurile erau din beton, prost finisate, oferind spaţiu minim de locuit şi 

fără să asigure cele mai simple standarde de confort.  

    

Recensământul din 1992 înregistra în Bucureşti un numar de 109.194 blocuri cu 

760.751 apartamente şi un total de 1.803.635 camere, ceea ce înseamnă o suprafaţă de 

peste 46.1 milioane metri pătraţi de locuinţă (34,3 metri pătraţi pe apartament). 
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3.4.3 Psihologia consumatorului 
 

Consumatorul se defineşte ca un individ sau grup de indivizi care cumpără şi consumă 

servicii sau produse. Aceştia cumpără şi consumă alimente în magazine, restaurante, 

hoteluri. Anual se efectuează studii de marketing complexe şi costisitoare pentru a se 

identifica tendinţele de cumpărare şi obiceiurile consumatorilor, pentru a înţelege 

motivele cumpărătorilor când iau o decizie şi pentru a identifica trendurile. 

 

De exemplu, în unele ţări dezvoltate s-a constatat că: 

 cum din ce în ce mai multi oameni traiesc singuri (necăsătoriti sau divorţaţi) şi 

sunt din ce în ce mai multe familii cu dublu venit, mai mulţi bărbaţi cumpăra 

alimente şi din ce în ce mai multa mâncare este vândută în restaurante sau fast 

food-uri. 

 în zonele urbane, în caminele în care ambii părinţi lucrează, tot femeile fac 

cumpărături, dar sunt preferate alimentele care se prepară mai repede şi mai 

uşor, prioritate având alimentele care se prepară uşor faţă ce cele ieftine. 

În anumite zone, consumatorii cumpără mâncare din restaurantele fast food şi alimente 

proaspete pentru gătit în aceiaşi zi. Alţii cumpără alimente pentru gătit pentru 1-2 

săptămâni, iar alţii se mulţumesc doar cu un hamburger de la un fast food. 

 

Procesul deciziei de cumpărare : 

Segmente (grupuri sau consumatori) care cumpără din motive similare : 

- tari dezvoltate vs. ţări în curs de dezvoltare (consumatorii în aceste două 

tipuri de ţări se comportă foarte diferit) 

Ce influenţeaza decizia de cumpărare : 

- Costul 

- Factori emoţionali sau ce ţin de educaţia individului 

- Calitatea  

 Gustul şi aspectul 

 Calitatea nutritivă 

 Siguranţa 

 Atribute funcţionale (ex. localizare magazin sau restaurant) 

 Modul în care a fost procesată (cum a fost produsă) 

- Informaţia (organizaţiile de consumatori si media) 

 

Consumatori în pieţele dezvoltate 

- Procesul de cumpărare are două dimensiuni 

 Raţională – timp, preţ, sănătate/igienă 

 Emoţională – lux, statut, plăcere, aventură. 

- Cumpară ce vor şi când vor – banii, transportul nu reprezintă probleme. 

- Sunt mai puţini ataşati de un retailer – cumpără în funcţie de timpul 

necesar pentru a ajunge în acea locaţie, preţ. 
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- Cumpără mai mult din impuls decât în virtutea unui plan bine stabilit. 

- Principali factori în America de Nord şi Vestul Europei sunt calitatea, 

gustul, confortul, sănătatea. 

Consumatorii în pieţele în dezvoltare 

Cei cu venituri mici 

- veniturile reduse influenţează achiziţiile cantitative faţă de cele 

calitative, 

- micii retaileri sunt axati pe bunuri de consum de bază, 

- preţul este o barieră în consum 

- agricultura de subzistenţă, 

- sunt mai mult consumate alimente proaspete, mai puţine cele refrigerate 

Cei cu venituri ridicate 

- Cumpărătorii din zonele urbane adopta atitudini similare  

- Prefera locatiile moderne de alimentatie (fast food-uri, mall-uri etc) 

- Majoritatea achiziţiilor se fac în magazine specializate. 

 

3.4.4 Obiceiuri de cumpărare a alimentelor, bunurilor de larg 

consum si a legumelor 
 

Majoritatea cumpărătorilor obişnuiesc să achiziţioneze la o « vizită » la cumpărături 

numai strictul necesar, deci cantităţi mici de produse, care să acopere numai nevoile 

curente. Aceasta se poate observa atât în cazul achiziţiilor de produse alimentare 

(71.6%) , cât şi pentru produsele nealimentare de uz curent, adică cele pentru îngrijirea 

locuinţei, cosmetice şi de igienă personală (69.1%)
33

.  

 

Schimbarea stilului de viaţă a Românilor influenţează decisiv modul în care aceştia 

cumpără bunuri de larg consum şi alimente şi chiar dacă obiceiul Românilor de a 

achiziţiona produse în cantităţi mici şi des, încă predomină, tendinţa este de diminuare 

în favoarea cumpărăturilor în cantităţi mari, care să ajungă pe perioade mai mari de 

timp. În ultimii 2 ani, procentajul celor care cumpără cantităţi mari de produse a 

crescut de la 22.9% la 30.3% în privinţa produselor alimentare. 

 

S-a observat o corelaţie a nivelului de educaţie şi a venitul gospodăriei. Cu cât venitul 

este mai mare, cu atât este mai probabil ca achiziţiile de bunuri de larg consum să se 

facă în cantităţi mari, care să acopere perioade mai indelungate. Aceste tendinţe apar 

mult mai frecvent în cazul bucureştenilor, în principal datorită unei concentrări mai 

mari de hypermarketuri şi cash-and-carry-uri (Metro, Carrefour, Cora, Selgros, XXL 

etc.), care favorizează cumpărăturile în cantităţi mari (aproximativ 39% dintre 
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bucureşteni fac cumpărături pe termen lung, atât în cazul produselor alimentare cât şi 

al celor nealimentare, faţă de 27.8%, respectiv 29.9% în medie).  

 

3.4.5 Mărimea gamei de produse achiziţionate  
 

Studiul realizat de Daedalus a relevat că în ceea ce priveşte mărimea gamei de produse 

cumpărate, 62.6% dintre respondenţi cumpără o gamă restransă de produse (1-9 

produse diferite), 30.3% cumpără o gamă medie de produse (10-19 produse diferite), 

iar restul de 7.1% cumpără o gămă largă de produse (20 de produse diferite sau peste).  

 

Faţă de studiul efectuat în martie 2002, gama medie de produse achiziţionate a crescut 

substanţial în 2004 (astfel, în 2002, proporţia celor care achiziţionau o gamă medie sau 

largă de produse era de 22.9%, respectiv 5.1%).  

 

Acest comportament de achiziţie a unei game medii şi largi de produse apare mai ales 

în rândul persoanelor cu educaţie ridicată şi venituri mari pe gospodarie. De asemenea, 

este mult mai probabil ca bucureştenii să cumpere o gamă medie sau largă de produse 

(55.8% faţă de 37.5% media)
34

.  

 

3.4.6 Principalele locuri de achiziţie a bunurilor de larg 

consum 
 

Bunurilor de larg consum sunt achiziţionate în special din: magazinele alimentare 

(67.8%), supermarketurile (42.4%) şi piaţa / tarabele (41.6%), urmate apoi de 

hypermarketuri/ cash-and-carry (30.9%), chişcuri (27.6%), centre en-gross (16.4%) şi 

magazine universale/ mall-uri/ shopping centers (10.1%).  

 

Tendinţa din ultimii este de creştere a cumpărăturilor în hypermarketuri/ cash-and-

carry (de la 16.3% în martie 2002 la 30.9% în 2004) şi magazine universale/ mall-uri/ 

shopping centers (de la 7.8% la 10.1%), în detrimentul pieţelor/ tarabelor (scădere de 

la 56.3% la 41.6%), supermarketurilor (de la 46.2% la 42.4%) şi chioşcurilor (de la 

33.7% la 27.6%).  

 

Magazinele alimentare şi chioşcurile sunt preferate în general de către persoanele cu 

un nivel scăzut de educaţie şi venituri mai mici, iar hypermarketurile / cash-and-carry 

de către cei cu venituri şi educatie ridicate. Bucureştenii obişnuiesc să cumpere din 

hypermarketuri/ cash-and-carry într-o proporţie considerabil mai mare decât locuitorii 

din restul ţării (64.7% vs. 30.9% media).  
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Tabel  15. Cheltuieli cu bunurile de larg consum. Suma medie cheltuită pe produse de uz curent, la o 

cumpărătură (dolari americani) 

 2002 2004 

Supermarketuri 16 25 

Hypermarketuri şi cash-and-carry 45 49 

Magazine universale, mall-uri şi shopping centers 22 32 

Sursa: Daedalus Consulting 

 

Elasticitatea cererii de legume în ţările în curs de dezvoltare este estimată la 0,6-0,7, 

iar preţul şi disponibilitatea – elasticitatea preţului pentru legume este aproximat ca 

variaţie între valorile de 0,35 şi – 0,5. 

 

Preferinţa consumatorului – Marea diferenţă între consumul pe cap de locuitor de 

legume, chiar şi în conditiile unor venituri şi preturi constante, indica faptul ca 

preferintele consumatorilor joaca un rol important. Studiile efectuat în ţările 

industrializate sugereaza ca factori psihosociali, sănătatea şi atenţia acordată nutriţiei, 

educaţia joaca un rol important în determinarea consumului de legume şi fructe. 

Tabel  16. Populaţia şi densitatea populaţiei pe kilometru pătrat la recensăminte în Bucureşti, în perioada 

1930-2002 

Bucureşti*)   Numărul locuitorilor Locuitori / km2 

decembrie 29, 1930 76,8725 422,1 

ianuarie 25, 1948 1,192,713 655 

Februarie 21, 1956 1,373,926 754,5 

martie 15, 1966 1,596,457 876,7 

ianuarie 5, 1977 2,094,977 1150,5 

ianuarie 7, 1992 2,354,510 1293 

martie 18, 2002 2,226,457 1222,7 

*) inclusiv judeţul Ilfov 

Sursa : Anuarul Statistic al României 

 

În ultimii 70 de ani, populaţia Bucureştiului a crescut de la peste 768 de mii de 

locuitori în anul 1930, la peste 2,2 milioane de locuitori în anul 2002. Consumul de 

legume proaspete şi procesate pe locuitor a crescut, de asemenea, ajungând la un 

necesar fiziologic total al populaţiei Capitalei de aproximativ 289 mii de tone în anul 

2002, faţă de 99,9 mii de tone în anul 1930. 
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Tabel  17. Evoluţia necesarului de consum fiziologic, de legume, în perioada 1930-2002, în Bucureşti 

 Bucureşti   1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002 

 Populatia 

        

768,725  

     

1,192,713  

     

1,373,926  

     

1,596,457  

     

2,094,977  

     

2,354,510  

     

2,226,457  

 Kg/an Tone Tone Tone Tone Tone Tone Tone 

 Consum total 

de legume         130  

          

99,934  

        

155,053  

        

178,610  

        

207,539  

        

272,347  

        

306,086  

        

289,439  

 Tomate          48  

          

36,899  

          

57,250  

          

65,948  

          

76,630  

        

100,559  

        

113,016  

        

106,870  

 Ceapa          12  

            

8,840  

          

13,716  

          

15,800  

          

18,359  

          

24,092  

          

27,077  

          

25,604  

 Usturoi            1  

               

384  

               

596  

               

687  

               

798  

            

1,047  

            

1,177  

            

1,113  

 Varza          32  

          

24,599  

          

38,167  

          

43,966  

          

51,087  

          

67,039  

          

75,344  

          

71,247  

 Ardei          13  

            

9,609  

          

14,909  

          

17,174  

          

19,956  

          

26,187  

          

29,431  

          

27,831  

Sursa: Anuarul Statistic al României 

 

Creşterea cererii şi a consumului de legume în capitală se datorează următorilor 

factori: 

- creşterea demografică, a veniturilor şi a puterii de cumpărare înregistrată la 

nivelul populaţiei Capitalei, ceea ce influentează pozitiv obiceiurile de 

consum şi dezvoltarea afacerilor de tip restaurante, fart-food-uri, firme de 

catering şi creşterea numărului de persoane ce servesc masa în oraş etc.    

- creşterea producţiei interne de legume (în special în sectorul privat) şi de 

diversificarea produselor obţinute din legume (legume congelate, conserve 

etc); 

- creşterea importurilor de legume proaspete şi de produse obţinute din 

legume (Turcia, Olanda, Siria etc.); 

- modernizarea sistemului de distribuţie a legumelor prin  

o înfiinţarea de pieţe de gros; 

o prin investiţii făcute în flote auto adaptate pentru transportul de legume, 

construcţia de depozite pentru stocarea în condiţii prielnice, achizitia de 

unelete de sortare si ambalare  etc. 

o sporirea numărului magazinelor ce comercializează pe lânga alte 

produse şi legume etc. 
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Oferta globală de legume creşte anual, iar principalii promotori ai acestei creşteri sunt 

ţările în curs de dezvoltare care introduc noi tehnologii de cultivare a legumelor, irigă 

mai intens culturile şi încep să aibă acces la inputuri agricole calitative (seminţe, 

chimicale, know-how, finanţări etc.). 

 

Un rol însemnat în economia globală şi producţia de legume îl are China, care a reuşit 

să sporeasca numai în ultimii 25 de ani suprafeţele şi producţiile la anumite specii de 

legume de 4 sau 5 ori. 

 

Considerând suprafeţele mari pe care China cultivă legume, aceasta poate fi 

desemnată cu usurinţă cel mai mare producător de legume din lume, dar în privinţa 

producţiilor obţinute la hectar, acestea sunt mult inferioare celor obţinute în SUA sau 

în alte ţări dezvoltate.  

 

Tabel  18. Oferta de legume şi fructe la nivel mondial 

kg/persoana/an 

 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 

Ţări cu venit mic pe locuitor 78 78 79 81 80 81 81 86 86 

Ţări cu venit mijlociu pe locuitor 120 127 132 140 154 155 161 164 170 

Ţări cu venit mare pe locuitor 147 156 178 184 193 204 214 222 223 

Sursa : FAO 

 

România face parte din grupul ţărilor cu venit mijlociu pe locuitor, iar din grupul 

ţărilor cu venit mare se disting ţări din Uniunea Europeană, SUA , Japonia, Australia 

etc. Grupul ţărilor cu venit mic pe locuitor include multe ţări din Africa si Asia, ţări 

precum Indonesia, India, Pakistan etc.  

4.1 Oferta de legume la nivel mondial 
 

Un studiu realizat de FAO
35

 a relevat faptul că la nivel mondial, în perioada 1993-

1995, producţia anuală medie de legume a fost de aproximativ 489 milioane de tone. 

Trendul privind producţia de legume este clar, în creştere, cu peste 3,2% anual. 

 

Trendul de creştere nu este uniform înregistrat la toate ţările mari producătoare de 

legume şi nici la fiecare din legumele considerate în acest studiu. Producţia celor mai 

                                              
35
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cultivate 15 sortimente de legume din lume a crescut considerabil faţă de nivelul din 

anii 1980
36

.  

 

Consumul de legume a crescut continuu ultimele decenii. Asia produce mai bine de 

jumatate din producţia mondială. America Latină urmează un procent de aproximativ 

6%.  

 

Cele mai importante ţări producătoare sunt: China, India, EU şi SUA. Peste 100 de 

specii de legume sunt produse şi consumate la nivel mondial. Doar speciile gustoase şi 

care permit o prelucrare şi un marketing adecvat sunt cultivate şi tranzactionate la 

nivel mondial. Cultivarea legumelor şi selectarea soiurilor ce anumite cerinţe au dus la 

modificarea speciilor, doar prin simpla selecţie a seminţelor, fără a se discuta de 

modificările genetice ce se pot realiza mai facil în prezent. Aceasta selecţie a dus la 

standardizarea producţiei. 
     Tabel  19. Producţia de  legume proaspete 

Tara Anul Producţia (tone)  

Franţa 1961               7,066,000  

  1971               6,014,000  

 1981               4,492,000 

  1991               4,618,000  

  2001               5,000,000  

Germania 1961               2,702,400  

  1971               1,790,712  

  1981               2,000,000  

  1991               1,400,000  

  2001               2,740,000  

Polonia 1961               1,388,000  

  1971               1,345,400  

  1981               2,551,000  

  1991               2,980,200  

  2001               2,610,000  

România 1961                  379,200  

  1971                  279,900  

  1981                  642,000  

  1991                  187,000  

  2001                  351,000  

Spania 1961                  770,000  

  1971                  750,000  

  1981               1,072,324  

  1991               1,058,984  

  2001               1,100,000  

Sursa: FAOSTAT 

 

 

 

 

                                              
36

 Studiu realizat pe baza datelor existente în FAOSTAT (baza de date FAO) privind cele mai raspindite şi 

consumate legume din lume, din 1980 şi pana în prezent. 

Din tabelul alaturat se poate observa 

faptul ca Franţa este pe departe cel 

mai mare producător de legume din 

UE, iar pe decursul celor 5 ani în 

care au fost analizate datele, 

producţia a înregistrat un usor regres 

de la 7 milioane de tone, în anul 

1961, la 5 milioane de tone în anul 

2001. 

Germania a păstrat relativ constant 

producţia de legume, iar în anul 

2001 se obţine aproximativ aceiasi 

producţie cu cea obţinută în anul 

1961. 

A treia ţară ca importanţă în privinţa 

volumului produs de legume este 

Polonia. Pe parcusrul celor 4 

decenii, Polonia a crescut 

semnificativ producţia, iar în 

momentul de faţă are o producţie ce 

o egalează pe cea din Germania, 

însă cu precizarea că productivitatea 

la hectar obtinuţă în Germania este 

superioară celei din Polonia. 
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4.1.1 Suprafaţa cultivată cu legume la nivel mondial 
 

Asia este cu siguranţă cea mai mare regiune din lume cultivatoare de legume, 

considerând suprafeţele mari cultivate, dar şi producţiile obţinute, care nu sunt foarte 

bune în ceea ce priveşte producţiile la hectar, dar în volum devanseaza producţiile 

celorlalte ţări şi regiuni din lume.  

 

China este ţara cu cele mai însemnate suprafeţe cultivate cu legume, amintind aici 

numai cateva din suprafeţele cultivate cu legume în 2004, la cartofi noi, peste 4,9 

milioane de hectare, la cartofi peste 4,3 milioane hectare, peste 2 milioane de hectare 

la pepenei  

Alte ţări care cultivă legume pe suprafeţe însemnate sunt: India, Federaţia Rusă, 

Statele Unite ale Americii, Brazilia, Indonezia.  

4.1.2 Producţia de legume la nivel mondial, în principalele ţări 

producătoare 
 

Producţia mondială de legume este realizată în proporţie de peste 50% în Orientul 

Extrem. America şi Europa însumează, în procente aproximativ egale 18% din 

producţia mondială de legume. 
 

Tabel  20. Producţia mondială de legume pe zone geografice in anul 2002 

Regiunea Producţia % din total Producţia în miliarde de 

tone 

America de Nord 3.30% 38 

America Latină 6.00% 69 

Europa de Vest 4.80% 55 

Europa de Est 4.20% 48 

Orientul Extrem 52.20% 601 

Restul ţărilor 29.40% 338 

Total 100% 1,151 
 Sursa: FAOSTAT 

 

Zone care şi-au crescut producţiile in 2003 fata de 2002: 

 America Latină (2,4%);  

 Europa de Vest (0,2%);  

 Europa de Est (0,6%),  

 în timp ce în America de Nord producţia a scăzut cu (0,2%). 
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Grafic 1. Producţia mondială de legume (% din total) 

 

Creşterea producţiei de legume în ţările din Orientul Extrem este în principal datorată 

sporirii demografice şi a suprafeţelor cultivate. Creşterea randamentului la hectar nu a 

cunoscut valori însemnate. 

 

4.1.2.1 Cartofi 
 

Creşterea producţiei este accelerată. De exemplu, producţia de cartofi în statele în curs 

de dezvoltare a intrat, începând din anii ’90, într-o nouă etapă, de extindere rapidă. La 

jumătatea deceniului, producţia realizată depăşea 100 de milioane de tone, după ce, la 

începutul anilor ’60, se ridica la mai puţin de 30 de milioane de tone. În ultimii zece 

ani, producţia de cartofi a crescut cu o rată medie anuală de 4,5% iar suprafaţa 

cultivata cu 2,4%. Încă şi mai remarcabil este faptul că, pe masură ce producţia de 

cartofi continua să crească, rata de creştere a suprafeţei cultivate şi a producţiei este tot 

mai rapidă. Drept urmare, în ultimii douăzeci de ani, rata de creştere a producţiei de 

cartofi aproape s-a dublat.  

 

Ratele de creştere a suprafeţei cultivate, de asemenea, au crescut rapid, surprinzând 

mulţi specialişti în previziuni privind cererea de alimente.  

 

Ratele de creştere la cartof nu numai ca au crescut, dar au şi depăşit, în ultimii ani, 

ratele de creştere ale multor altor bunuri de consum alimentar în ţările în curs de 

dezvoltare. În timp ce în ultimul deceniu creşterea producţiei la porumb, grau şi orez a 
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încetinit – în unele cazuri (de exemplu la grâu), considerabil, producţia de cartofi şi-a 

continuat ascensiunea, sporind astfel importanţa relativă a cartofului, mai ales în Asia.   

 

Potrivit unor date oferite de FAO (FAOSTAT, 1998), producţia mondială de cartofi se 

situează la 293 milioane de tone şi acoperă peste 18 milioane de hectare. În urma 

scindării foste Uniuni Sovietice, China este acum liderul mondial în producţia de 

cartofi, iar India se situează pe locul 3. deşi producţia de cartofi în Europa a scăzut 

începând din anii ’60, acest regres a fost mai mult decat compensat de creşterea în 

Asia, Africa şi America Latină, explicând astfel creşterea tonajului mondial de cartofi. 

 

Aceste tendinţe divergente prelungite şi din ce în ce mai pronunţate în ceea ce priveşte 

producţia în Europa faţă de ţările în curs de dezvoltare reflecta schimbari 

fundamentale în evoluţie în economia globală a cartofului. Numai în ultimii patru ani, 

cota din producţia mondială de cartofi produsa în ţările în curs de dezvoltare a crescut 

de la 31% la 36%. Această dezvoltare recentă accelerează pur şi simplu schimbările 

terestre în ceea ce priveşte locaţia producţiei, iniţiate la începutul anilor ’60. Astfel, 

reconfirmă importanţa crescandă a cartofilor ca sursă de hrană, de forţă de muncă şi de 

venit în Asia, Africa şi America Latină
37

. 
 

 

Grafic 2. Evoluţia producţiei de cartofi în principalele cinci ţări producatorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 
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În anii ’90 în Asia producţia de cartofi a crescut spectaculos cu o medie de 5,1% din 

1985-1987 până în 1995-1997, ceea ce indica o rată de creştere cu 20% mai ridicată 

decât pentru întreaga perioadă cuprinsă între anii 1961-1963 şi 1995-1997, sugeând 

faptul că producţia creşte într-un ritm accelerat.  

 

De fapt, în ultimii ani, unele state au înregistrat un progres remarcabil în această 

privinţă. Printre acestea se numără China, cu o rată medie anuală de creştere la 

producţia de cartofi de 6,2% pentru ultimii 10 ani; Indonezia cu 10,6%, Nepal cu 

8,8%, iar în India şi Pakistan rata de creştere, deşi în declin, tot a fost spectaculoasă: 

4,6% şi respectiv 6,0%.  

 

Datorită accesului la irigaţii şi îngrăşămintelor chimice, cum sunt fertilizatorii, 

creşterea continuă în infrastructura post-recoltă sub forma de drumuri şi facilităţi de 

depozitare la rece (în India), producătorii continuă să considere cartofii ca fiind o 

cultură extrem de atractiv de cultivat. Cererea ridicată atat în zonele rurale, cat şi în 

cele urbane aflate în extindere rapida, continuă să stimuleze extinderea suprafeţelor 

cultivate. În perioada 1985/1987 – 1995/1997, China a cunoscut o rată de creştere a 

suprafeţei cultivate cu 3,3%, Indonezia cu 7,1%, Nepal cu 4,1%. şi productivitatea a 

crescut recent într-un ritm accelerat până la o rata medie anuală de 2,8%, de la 1,6% 

cât a fost în întreaga perioadă menţionată.  

 

Africa. Egipt, Africa de Sud, Algeria şi Maroc produc peste 80% din cantitatea totala 

de cartofi de pe continent. Fiecare din aceste state a înregistrat o creştere majoră a 

producţiei, în Egipt, de pildă, fiind de peste 5% pe an începând din 1961-1963. 

Lărgirea accesului la irigaţii a constituit un important factor favorizant în ceea ce 

priveşte volumul producţiei şi suprafeţele extinse de cultura (intre 14 şi 28 tone/ha). 

Alti catalizatori au fost creşterea veniturilor, turismul si, pentru producătorii din Africa 

de Nord, o piaţă profitabilă la export în sezonul rece.  

 

America Latină şi Caraibe. Producţia de cartofi a continuat să creasca în ultimele trei 

decenii cu o rata anuală de 2,2%. În ultimii ani, suprafaţa cultivata a reînceput să 

crească, mai ales în Ecuador - cu 3,0%, în Peru – cu 2,0% şi în Brazilia 1,0%. Drept 

urmare, producţia a crescut substanţial în aceste tari: Peru - 3,7%, Brazilia - 2,8% şi 

Ecuador - 2,0%. Totusi, extinderea culturii de cartofi în zone mai putin favorizate a 

incetinit rata imbunatăţirii producţiei la hectar. Ratele de creştere la producţia de 

cartofi în Mexic au depăşit cu mult 3,0% în ambele perioade cu cea mai recentă rată 

de creştere raportata la suprafaţa de 4,1% - printre cele mai ridicate din toate ţările în 

curs de dezvoltare.   
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4.1.2.2 Ceapa 
 

Producţia modială de ceapă obţinută în anul 2004 a fost de aproximativ 55 milioane de 

tone, iar suprafaţa cultivata de peste 3 milioane de hectare. 

 

 
Grafic 3. Evoluţia producţiei de ceapă în principalele cinci ţări producătorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Principalele ţări producătoare în 2004, şi în general, sunt: China, India, SUA, Turcia şi 

Federaţia Rusa. Producţia de ceapă a acestor cinci ţări depaseste cu mult producţia 

adunată a celorlalte tari. 

 

În privinţa cultivării de ceapă, China a reuşit sa îşi crească producţia de aproape 5 ori, 

în douazeci de ani, de la 3,7 milioane de tone în 1981, la 18 milioane de tone în 2004, 

iar acest trend ascendent este în creştere. 

 

Producţia Chinei de ceapă reprezintă peste 32% din producţia mondială de ceapă în 

anul 2004, iar tendinţa de creştere a suprafeţei cultivată cu această legumă se 

preconizeaza pe viitor să înregistreze acelaşi trend pozitiv. Creşterea suprafeţei 

cultivată cu ceapă a fost de peste 4 ori în ultimii 25 de ani, de la o medie de 200 mii de 

hectare în anii ’80, la un total de peste 850 mii de hectare în 2004.  

Ultimiii 4 ani, 2001-2004, analizaţi în graficul de mai jos, relevă puternica creştere a 

producţiei Chinei în ultimii ani în privinţa cultivării de ceapă, iar daca trendul se 

păstreaza, de creştere a suprafeţei de cultivare şi a producţiei cu aproximativ un milion 

de tone pe an, China ar putea depăşi pragul de 20 de milioane de tone pe an în 2006.    
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Producţiile medii la hectar înregistrate în China au înregistrat valori între 21 şi 22 de 

tone la hectar, în 2004 (21 tone/ha), înregistrandu-se valori sub cele din anul 2003 (22 

tone/ha). 

 

Producţia de ceapă a crescut semnificativ şi în India, dar în special datorită 

suprafeţelor cultivate care au înregistrat o continua creştere în ultimii 20 de ani 

analizaţi. 

 

Si în Statele Unite ale Americii s-a înregistrat o continuă creştere a producţiei de cepa, 

iar aceasta a fost rezultatul combinat al sporirii suprafeţei cultivate şi obţinerii unor 

sporuri de producţie semnificative în mod constant. 

 

4.1.2.3 Morcovi 
 

Ca şi în cazul producţiei de ceapă, China este liderul mondial în ceea ce priveşte 

producţia totală de morcovi din ultimul deceniu. 
 

Creşterea producţiei de morcovi a Chinei este, precum şi în cazul cartofilor şi a cepei, 

susţinută în toată perioada analizată. Această creştere de producţie a Chinei a 

înregistrat salturi anuale de peste un million de tone anual, iar trendul de creştere este 

continuu. 

 

Grafic 4. Evoluţia producţiei de morcovi  în principalele cinci ţări producătorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 
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Producţia mondială totala de morcovi a înregistrat creşteri continue, ajungând în anul 

2004 la valoarea de 23,9 milioane de tone, obţinute pe o suprafaţă cultivată de un 

million de hectare.  

 

A doua ţară, ca producţie de morcovi, este Federaţia Rusă în care s-a obţinut în anul 

2004 o producţie totală de morcovi de peste 1,7 milioane de tone, pe o suprafaţă de 

aproximativ 89 mii de hectare. Producţia la hectar la morcovi, în Federatia Rusa, nu 

depaşeşte în nici unul din anii analizaţi valoarea de 20 de tone la hectar, iar în ceea ce 

priveşte producţia medie obtinuta la hectar, Statele Unite ale Americii, Polonia şi 

Franţa au înregistrat producţii mult superioare, de 40 , 31 şi 44 de tone pe hectar . 

 

4.1.2.4 Pepeni 
 

Principalele ţări cultivatoare de pepeni sunt China, Turcia, Statele Unite ale Americii 

şi Egiptul. Suprafaţa totală cultivată cu pepeni, la nivel mondial a fost în anul 2004 de 

3,4 milioane de hectare, iar pe aceasta suprafaţă s-a obţinut o producţie totală de peste 

94,6 milioane de tone de pepeni. 

 

 

Grafic 5. Evoluţia producţiei de pepeni în principalele cinci ţări producătorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 Sursa: FAOSTAT 

 

Iranul, a treia ţară producătoare de pepeni din lume, cu o producţie totală de 2,15 

milioane de tone, a înregistrat, de asemenea, o producţie medie scăzută, de 22 de tone 

la hectar, comparativ cu valorile înregistrate în Statele Unite ale Americii, unde 

producţia medie la hectar a depăşit valoare de 29 de tone la hectar.  
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4.1.2.5 Salata 
 

În ceea ce priveşte producţia de salata, tot China este liderul mondial în privinţa 

producţiei totale obţinute în anul 2004, dar cum era de aşteptat, în economia mondială, 

pe piaţă de producţie şi consum al salatei, un rol important il au şi Statele Unite şi 

două ţări europene, respectiv Italia şi Spania, recunoscute ca mari producătoare şi 

consumatoare de salată. 
 

Producţia totala de salată a înregistrat în anul 2004 o valoare totală de 21,8 milioane 

de tone, pe o suprafaţă cultivată de peste un milioan de hectare şi cu o producţie medie 

la hectar de peste 1,5 tone. 
 

Producţia mondială de salată a crescut considerabil în ultimii 20 de ani, de la valoarea 

totală de 8,7 milioane de de tone, în anul 1981, la 21,8 de milioane de tone, în anul 

2004. 

 

Cea mai dinamică creştere a producţiei, între primele 5 mari producătoare de salată a 

înregistrat-o China, care dacă în anul 1981 avea o producţie de salată totală de 1,5 

milioane de tone, în anul 2004 a înregistrat o producţie de peste 10,5 tone la hectar. 

 

Grafic 6. Evoluţia producţiei de salată în principalele cinci ţări producatorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

4.1.2.6 Conopida 
 

Principalele ţări cultivatoare de conopida din lume se afla în Asia, respectiv Europa. 

Liderul mondial în privinţa producţiei totale de conopidă este China, cu un total de 7,3 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

73 

milioane de tone, reprezentând o bună parte din producţia mondială de 16,3 milioane 

de tone de conopida, obţinute în anul 2004.  

 

Grafic 7. Evoluţia producţiei de conopida în principalele cinci ţări producatorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Producţiile de conopidă au crescut constant în China în ultimii ani luati în calcul, iar 

trendul este inca ascendent datorită introducerii în cultivare a unei suprafeţe sporite şi 

nu datorită producţiilor la hectar, care au înregistrat o descreştere în ultimii ani în 

China, de la 23 de tone la hectar în anul 2001, la 21 de tone la hectar în anul 2004. 

 

India se distinge tot printr-o producţie seminificativă de conopidă, dar ca şi în cazul 

Chinei, datorată în special suprafeţelor însemnate cultivate cu conopida, de peste  280 

de mii de hectare cultivate în anul 2004, de pe care au fost recoltate 4,8 milioane de 

tone de conopida.  

 

Spania, a treia ţara din lume în privinţa producţiei de conopidă în anul 2004, a 

înregistrat o producţie de peste 493 mii de tone, cultivata pe o suprafaţa de 26 de mii 

de hectare. 

Italia, se remarca cu o producţie în anul 2004, de 487 te tone, fiind pe locul patru în 

topul tarilor producătoare de conopida din lume.  

Franţa a înregistrat o producţie de conopida de 412 mii de tone în anul 2004, producţie 

obtinuta pe o suprafaţa totala de 25 mii de hectare şi cu o producţie medie la hectar de 

16 tone. 

 

4.1.2.7 Tomate 
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Producţia globală de tomate în anul 2004 a fost de aproximativ 120 de milioane de 

tone, producţie obtinuta pe o suprafaţa totala de 4,3 milioane de hectare. 

 

Grafic 8. Evoluţia producţiei de tomate în principalele cinci ţări producatorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Principalul producator de tomate în 2004 a fost China, care a obtinut o producţie totala 

de peste 30 de milioane de tone, reprezentand un sfert din producţia mondială, pe o 

suprafaţa de aproximativ 1,2 milioane de hectare. Producţia medie obtinuta la hectar 

obtinuta în anul 2004 a fost de 24 de tone la hectar, inferioara celei obţinute în anul 

2003 de 27 de tone. 
 

In 1970, producţia mondială de tomate era de numai 35 de milioane de tone. Aceasta creştere 

s-a datorat în parte extinderii zonei de cultura, dar intr-o şi mai mare masura inovatiilor 

tehnologice şi dezvoltarii culturilor în sere. Multe ţări cultiva tomate pe tot parcursul anului şi 

nu numai în sezonul cald, utilizand tehnologie inalta şi soiuri adaptate la caldura artificiala.  

 
Tomate se produc şi se vând pretutindeni în lume. Uniunea Europeană este unul dintre cei 

mai mari producători de tomate. Zonele mediteraneene ale Uniunii Europene (Italia, Spania, 

Grecia, Portugalia, sudul Frantei) sunt printre cele mai importante zone de producţie. Oricum, 

o parte importanta din recolta totala este realizata şi de ţările nordice (Olanda, Belgia).  

 

SUA este următorul producător de tomate, ca importanţă. Tomatele sunt în SUA cel de-al 

treilea cel mai important produs, după citrice şi struguri. California şi Florida sunt cele două 

regiuni importante de cultură. 

 

Producţia Turciei inregistrează o rată de creştere excepţională, de la 1,2 milioane de tone în 

1961 la 6 milioane de tone în 1994. Aceasta se datorează în special dezvoltării sistemului de 

irigaţii. Suprafaţa totală irigată a Turciei reprezintă 20% şi se asteaptă sa continuă sa crească. 
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Aproximativ 30% din producţia globală este destinată procesărilor ulterioare.  
Tabel  21.  Producţia de tomate la nivel mondial 

mii tone 

  Producţie Creştere % 1987-1994 

Africa 8.732 2,53 

America Latină 7.584 2,47 

Asia 29.547 6,69 

Ţările industrializate 26.914 2,7 

Uniunea Europeană 12.792 1,43 

America de Nord 12.021 4,46 

Ţările cu economie în tranzitie 7.882 -4,62 

TOTAL 80.664 2,95 

Sursa : FAO 

 

4.1.2.8 Usturoiul 
 

Usturoiul este produs pe plan modial în majoritatea tarilor cultivatoare de legume, dar 

primele cinci ţări producătoare de usturoi sunt China, Statele Unite ale 

Americii,Turcia, India, Italia. 

 

Producţia mondială de usturoi a fost în anul 2004, de 14 milioane de tone, pe o 

suprafaţa cultivata de peste 1,1 milioane de hectare. 

 

China a înregistrat o creştere semnificativa a producţiei totale de usturoi în ultimii 20 

de ani, crescand de la o producţie anuală în 1981 de 2,7 milioane de tone, la 10,5 

milioane de tone în anul 2004. 

 

De asemenea, India a dublat producţia anuală la usturoi în ultimii 20 de ani, de la 229 

mii de tone în anul 1981, la 496 mii de tone în anul 2001, iar în anul 2004, obtinandu-

se o producţie totala de 500 mii de tone. 
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Grafic 9. Evoluţia producţiei de usturoi în principalele cinci ţări producatoare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Republica Korea este pe al treilea loc în privinţa producţiei de usturoi în anul 2004, cu 

o producţie totala de 378 mii de tone, iar Statele Unite ale Americii şi Federatia Rusa, 

urmează cu productii apropiate ca valoare, de 236,9 şi 236,1 mii tone.  

 

4.1.2.9 Varza 
 

Varza este cultivata cantităţi însemnate în China, India, Republica Korea, Statele 

Unite ale Americii şi în Federatia Rusa. China devanseaza cu mult majoritatea 

celorlalte ţări în privinţa producţiei de varza, înregistrand în anul 2004 o producţie 

totala de peste 32,6 milioane de tone, ceea ce reprezinta peste 47% din producţia 

mondială de varza. 
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Grafic 10. Evoluţia producţiei de varza în principalele cinci ţări producatorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Cele mai ridicate productii la hectar dintre principalele ţări producătoare de varza au 

fost înregistrate în Republica Korea, unde s-au obtinut în 2004, 56 de tone la hectar, 

ceea ce totusi a reprezentat o scădere faţă de anii anteriori în care s-au obtinut 61 şi 58 

de tone la hectar, în 2001 şi în 2002. 

 

Cea mai puternica creştere de producţie în ultimii trei ani a înregistrat-o China, cu o 

creştere medie anuală de 9%, iar în ultimii douazeci de ani, producţia a crescut de 

peste 4 ori, de la 6,1 milioane de tone pe an, în 1981, la  25,2 milioane de tone în anul 

2001, trendul acesta crescator mentinandu-se şi în perioada urmatoare. 

 

Statele Unite ale Americii au înregistrat o producţie medie de varza pe hectar de doar 

25 de tone la hectar, ceea ce o situează la un nivel inferior comparativ cu producţia la 

hectar obtinuta în Republica Korea, unde în 2004 s-a obtinut o producţie medie la 

hectar de 56 de tone.  

 

4.1.2.10 Vinete 
 

La producţia de vinete, principali producători sunt ţări din Asia, iar lideri 

incontestabili sunt China şi India cu productii totale în 2004 de 16,5 şi 8,2 milioane de 

tone.  

 

Daca în cazul Chinei, producţia a crescut constant în toti anii luati în calcul, în cazul 

Indiei, Turciei şi a Egiptului, producţia a înregistrat mici variatii, iar în Japonia s-a 

înregistrat o producţie totala mai redusa în anul 2004, decat în anul 1981.    
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Grafic 11. Evoluţia producţiei de vinete în principalele cinci ţări producatorare, la nivel mondial, în anii 

1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Producţia de legume a crescut constant la nivel global, iar ca exemplu în acest sens 

este anul 2003 în care s-a înregistrat o creştere faţă de anul anterior de 2,3%38. Cele 

mai mari creşteri de producţie s-au înregistrat în orientul extrem, de aproximativ 4%, 

în timp ce în restul lumii s-a înregistrat o creştere de aprovimativ 0,3%. 

 

Pentru majoritatea legumelor analizate, producţia a crescut cu peste 100%. între 1980 

şi 2001, consumul a crescut substantial pentru toate legumele incluse în cadrul 

studiului. Analizand creşterea consumului de legume pe cap de locuitor la nivel 

global, aceasta a înregistrat creşterii de cateva zeci de ori, cu cea mai mica creştere 

înregistrata la consumul de varza (21%) şi cea mai mare la vinete (148%). 

 

4.2 Oferta internă de legume în Uniunea Europeană 
 

Considerând recoltele de ceapa, usturoi, morcovi, tomate, pepeni salata, conopida, 

varza şi vinete, se poate constata o creştere a producţiei de legme continua, începând 

cu anul 2002, în care s-a înregistrat o producţie totala de 37,2 milioane de tone, 

continuand cu anul 2003, în care s-a obtinut o producţie de peste 38,6 milioane de tone 

şi terminând cu anul 2004, în care s-a înregistrat o producţie totala de peste 40,9 

milioane de tone.  

 

                                              
38 Fred Mathisen, Kin Cheung, Gautam Sirur, Wood Mackenzie, Fruit and Vegetables 

Report, May 2003 
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Cartofii au înregistrat o scădere a producţiei totale de la 69,7 milioane de tone în 2001, 

la 66,1 milioane de tone în 2004, datorată în special scaderii producţiei în Polonia de 

aproape 7 milioane de tone în cei patru ani. 

 

Cei mai mari producători de legume din Europa, în anul 2004, pentru legumele 

enumerate mai sus, excluzand producţia de cartofi, sunt Italia (37%), Spania (23%), 

Grecia (8%), urmate de Franţa şi Olanda. În ceea ce priveşte cultivarea cartofilor, 

Polonia, Germania şi Olanda inregistreaza cele mai mari productii din Uniunea 

Europeană. 

4.2.1 Suprafaţa cultivată cu legume în Uniunea Europeană 
 
Suprafeţele cultivate cu legume, în perioada 1999-2003, în Uniunea Europeană au 

scăzut cu 6,7 %, de la peste 1,8 milioane hectare cultivate în anul 1999 la 1,7 milioane 

hectare în anul 2003. 

                                                                                                             

Tabel  22. Evoluţia suprafeţelor cultivate cu legume în U.E.15 în perioada 1999-2003 

mii ha 

Nr. 

Crt. Ţara 
Anul 

1999 

Anul 

2000 

Anul 

2001 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Evoluţie 

2003/199

9 

1. U.E. 15 Legume 1828 1798 1762 1685 1705 -6.7 

2. Austria 13 13 13 13 13 +0.0 

3. Belgia 54 51 52 54 55 +1.8 

4. Danemarca 10 10 6 6 7 -30 

5. Finlanda 10 9 9 9 9 -10 

6 Franţa 298 289 292 285 282 -5.4 

7. Germania 93 97 97 99 107 +15 

8. Grecia 134 138 129 130 130 -2.9 

9. Irlanda 9 6 6 6 7 -22.3 

10. Italia 551 553 536 480 488 -21.5 

11. Olanda 80 76 75 77 81 +1.2 

12. Portugalia 41 41 41 44 45 +9.7 

13. Regatul Unit 131 121 116 113 112 -14.6 

14. Spania 398 388 384 363 363 -8.8 

15. Suedia 6 6 6 6 6 +0.0 

Sursa: Eurostat Februarie 2005 

 

Între anii 1999 şi 2003 s-a înregistrat o tendinta de scădere a suprafeţelor cultivate şi în 

special datorită scaderii suprafeţelor de cultivare a legumelor în principalele ţări 

producatoare, precum: Italia, Spania şi Franţa.  

 

În Spania, în anul 1999, se cultivau aproape 400 de mii de hectare cu legume, iar în 

anul 2002 suprafaţa cultivată cu legume a scăzut faţă de 1999 cu 8, 8 % , la circa 363 
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de mii de hectare. În ţări precum Italia, scaderea a fost mai mare, de aproximativ 70 de 

mii de hectare (fiind cu 12.8 % mai puţin în anul 2002, în comparatie cu anul 1999). 

 

Singurul an în care suprafaţa cultivată a crescut pentru prima dată după 1999, a fost 

anul  2003 , creştere cu 1.1 % faţă de anul 2002. 

4.2.2 Producţia de legume în principalele ţări producătoare din 

Uniunea Europeană 
 
Scăderea suprafeţelor cultivate cu legume a determinat reducerea în anul 2003 cu 6.2 

% a producţiei totale obţinute în comparaţie cu anul 1999. 

 
Italia, ţara cu cele mai mari producţii totale de legume a Uniunii Europene (peste 13,5 

milioane de tone în anul 2003), a înregistrat în ultimii ani o scădere cu peste 2 

milioane de tone a producţiei de legume, scăderea având la bază în special reducerea 

suprafeţelor cultivate cu peste 20 %. 

 
Spania, care este a doua mare ofertantă de legume pe piaţa agricolă a Uniunii 

Europene, având o producţia totală de legume care depăşeşte în mod obişnuit 12 

milioane de tone, a înregistrat şi ea o scădere cu 3.2 % a producţiei totale în anul 2003 

faţă de anul 1999. 

 
Şi  în Franţa producţia totală de legume a fost mai mică în anul 2003, în scădere cu 5 

% faţă de anul 1999. 
 

Tabel  23. Evoluţia producţiei totale de legume în Uniunea Europeană în perioada 1999-2003 

Ţara 1999 2000 2001 2002 2003 
Evoluţie 

2003/1999 

U.E. 15 Legume 52477 52554 50590 48441 49178 -6.2 

Austria 528 499 524 554 502 -4.9 

Belgia 1535 1342 1312 1459 1531 -0.0 

Franţa 6328 6174 6223 6346 6007 -5.0 

Germania 2913 3012 2839 2795 2807 -4.6 

Grecia 4048 4190 4025 4003 3917 -4.2 

Italia 15292 16180 14694 12551 13530 -11.6 

Olanda 3851 3722 3655 3806 3858 +0.1 

Portugalia 1591 1517 1533 1617 1671 +0.5 

Regatul Unit 2923 2834 2552 2543 2307 -21 

Spania 12491 12118 12284 11823 12087 -3.2 

Sursa: EUROSTAT, Februarie 2005 
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Grafic 12. Evoluţia producţiei totale de legume în principalele ţări producătoare ale Uniunii Europene în 

perioada 2000-2003 

Sursa: EUROSTAT, Februarie 2005 

 
Producţiile medii de legume la hectar au fost situate în perioada 1999-2003 între 28,7 şi 29,2 t 

de legume la hectar. Acestea s-au menţinut relativ constante, variaţiile fiind datorate apariţiei 

unor situaţii climatice deosebite care au afectat  producţile de legume. 

                                                         

Tabel  24. Evoluţia producţiei medii de legume la hectar în Uniunea Europeană (15), în perioada 1999-

2003 

Nr. 

Crt. 
Ţara 

Anul 

1999 

Anul 

2000 

Anul 

2001 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Evoluţie 

2003/1999 

1. U.E.15 Legume 287 292 287 292 288 +0.4 

2. Austria 403 383 397 419 377 -6.5 

3. Belgia 284 261 252 271 276 -2.8 

4. Franţa 212 213 214 223 213 +0.4 

5. Germania 313 310 291 283 262 -16.2 

6. Grecia 303 304 311 309 302 -0.0 

7. Italia 278 293 274 261 277 -0.0 

8. Olanda 481 488 488 494 479 -0.0 

9. Portugalia 385 367 381 368 370 +3.8 

10. Marea Britanie 223 235 219 226 205 -8 

11. Spania 314 311 319 324 333 +6 

Sursa: EUROSTAT, Februarie 2005 
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Grafic 13. Evoluţia producţiei medii de legume la hectar în principalele ţări 

Sursa: EUROSTAT, Februarie 2005 

 

4.2.2.1 Cartofi 
 

Producţia totala de cartofi în anul 2004, în Europa, a fost de 66 de milioane de tone, 

iar principalele ţări producătoare au fost Polonia şi Germania cu 13,7 şi respectiv 13 

milioane de tone.  

 

Olanda, chiar daca cultiva doar 161 mii de hectare, datorită productivitatii sporite de 

peste 46 tone la hectar, inregistreaza o producţie totala care o plaseza în urma 

Germaniei cu un total de 

7,4 milioane de tone, devansand producţia totala a Frantei din 2004 cu aproape 600 

mii de tone.  
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Grafic 14. Evoluţia producţiei de cartofi în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi 

ţările candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Cea mai notabilă scădere a producţiei de cartofi din ultimii 25 de ani s-a înregistrat în 

Polonia, unde producţia a scăzut de la peste 42 de milioane de tone în anul 1981 la 

aproape 14 milioane de tone în anul 2004. Producţiile mari ale Poloniei au fost 

realizate în special datorită suprafeţei mari cultivate cu cartofi, nu datorită prducţiei la 

hectar de aproximativ 19 tone, suprafaţă care numai în anul 2004 a fost de 713 mi de 

hectare, mai mult decat dublul suprafeţei cultivate cu cartofi în Germania , 295 mii de 

hectare. 

 

Producţia României se situează peste media producţiilor totale obţinute în cele 25 de 

state memebre ale Uniunii Europene, înregistrand o valoare totala de 4,3 milioane de 

tone în 2004 şi cu o producţie medie la hectar de 16 tone, inferioara celor obţinute în 

Turcia şi Bulgaria de 24 respectiv 19 tone la hectar. 

 

4.2.2.2 Ceapa 
 

Principala ţară producătoare de ceapă din Europa, în anul 2004, a fost Spania, care cu 

o producţie totala de peste 1 milion de tone, devansează producţia totală de ceapă a 

Poloniei cu peste 218 mii de tone şi a Olandei cu 275 mii de tone. 
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Grafic 15. Evoluţia producţiei de ceapă în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi ţările 

candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Producţiile cele mai însemnate la hectar în anul 2004 au fost înregistrate în Belgia, 

Spania şi în Franţa, de 49, 48 şi 45 de tone la hectar, iar acest lucru a permis Spaniei să 

obţină o producţie mai mare decat a Poloniei, care a cultivat o suprafaţă mai mare cu 

peste 13,3 mii de hectare, dar care a întregistrat o producţie medie la hectar de doar 24 

de tone la hectar. 

 

Producţia de ceapă a României din anul 2004 a înregistrat o mica scădere de 

aproximativ 5% faţă de anul 2003, înregistrand o valoare totala de 332 mii de tone, 

producţie care este mult inferioară celei obţinute de Turcia, datorită producţiei medii la 

hectar de numai 12 tone la hectar faţă de cele 21 obţinute de Turcia şi a suprafeţei 

cultivate care este de aproximativ trei ori mai redusă. 

 

Turcia, ţara candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, este ţara cu producţia şi 

suprafaţa cultivată cea mai mare de ceapă din grupul de ţări a caror producţie de ceapă 

este analizată, adică ţările din UE, ţările în curs de aderare şi cele candidate la aderare. 

 

4.2.2.3 Morcovi 
 

Polonia înregistrează cea mai mare producţie de morcovi din Uniunea Europeană în 

ultimii trei ani, devansând chiar şi ţările candidate la aderarea, respectiv Turcia. 
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Producţia totală de morcovi din anul 2004 în Uniunea Europeană a fost de 5,1 

milioane de tone, iar producţia Poloniei de 927 mii de tone, a reprezentat 18% din 

totalul producţiei ţărilor europene. 

 

Grafic 16. Evoluţia producţiei de morcovi  în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi 

ţările candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

În Polonia, cea mai mare scădere a producţiei totale s-a produs în anul 2002, 

înregistrând o valoare de 692 mii de tone, cu 25% mai mică decat în anul 2001. 

 

Principale ţări producătoare de morcovi din Uniunea Europeană sunt - excluzând 

Polonia - Franţa, Marea Britanie, Italia, Germania, Olanda, Spania şi Belgia. 

 

Cea mai mică producţie de morcovi din anul 2004 din Uniunea Europeană a fost 

întregistrată în Luxemburg, 300 de tone.  

 

4.2.2.4 Pepeni 
 

Spania este principalul producător european de pepeni în ultimii ani, 2001-2004, iar 

Grecia este ţara cu producţia cea mai apropiată. În anul 2004, Spania a obţinut o 

producţie medie la hectar la pepeni de 47 de tone, iar datorită suprafeţei cultivate de 

peste 16,3 mii de hectare, a obţinut o producţie totală de 764,4 mii de tone.  

 

Cea mai mare producţie medie la hectar a fost obţinută de Cipru, de 54 de tone la 

hectar, iar producţiile cele mai mici au fost obţinute în Portugalia, de numai 7 tone la 

hectar.  
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Grafic 17. Evoluţia producţiei de pepeni  în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi 

ţările candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Marile ţări producătoare de pepeni din Uniunea Europeană au înregistrat producţii 

anuale cu valori cuprinse între 764 mii de tone (Spania, 2004) şi 500mii de tone (Italia, 

2005).  

 

Producţia Turciei de pepenei, ţara candidată la aderarea la Uniunea Europeană, 

înregistrează valori superioare celor obţinute în ţările europene.  

 

Producţia de pepeni a Turciei, de peste 4,3 milioane de tone, este aproape dublă faţă 

de producţia totală a ţărilor europene, care ajunge la un total de 2,2 milioane tone în 

anul 2004. 

 

4.2.2.5 Salata 
 

Producţia totală de salată a ţărilor europene, de 3,1 milioane de tone înregistrată în 

anul 2004 reprezintă doar 16,5% din totalul producţiei globale de salată, fiind de trei 

ori mai mică decât producţia raportată de China de 10,5 milioane de tone şi sub 

jumătate din cea a Indiei de 790 mii de tone. 

 

Principalul producător de salata din Europa este Spania, care a realizat în anul 2004 o 

producţie de peste 1 milion de tone, cu 9% mai mult decat în 2003.  
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Producţiile cele mai mari la hectar s-au obţinut în Olanda (53 tone în 2002), 

Danemarca (47 de tone în 2003) şi în Ungaria (42 de tone în 2003), iar cele mai mici 

în Slovacia (7 tone, în 2004).  

 

România obţine valori care se încadrează între 7-10 tone de salată la hectar, ceea ce ne 

situează pe unul dintre ultimile locuri din Europa în privinţa producţiei la hectar de 

salată, rezultând o producţie mult mai scumpă decât media obţinută în majoritatea 

ţărilor memebre ale Uniunii Europene.  

 

 

Grafic 18. Evoluţia producţiei de salata în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzand şi ţările 

candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

4.2.2.6 Conopida 
 

Producţia interna de conopidă a ţărilor din Uniuniea Europeană a fost de 2,2 milioane 

de tone în anul 2004, aceasta fiind cultivată pe o suprafaţă totală de 121 mii de 

hectare. Principalele ţări producătoare de conopida, în funcţie de producţia din anul 

2004, au fost. Spania, Italia, Franţa şi Polonia. 

 

Cele mai bune producţii medii la hectar au fost înregistrate, în anul 2004, în Germania 

(27 tone/ha), Cipru (27 tone/ha) şi Belgia (24 tone/ha). 
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Grafic 19. Evoluţia producţiei de conopidă în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi 

ţările candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

4.2.2.7 Tomate 
 

Producţia de tomate a ţărilor din Uniunea Europeană, în 2004, a fost de 17,3 milioane 

de tone, cultivate pe o suprafaţa totală de 297,8 mii de hectare. Principalele ţări 

cultivatoare de tomate din Europa sunt: Italia, Spania, Grecia.  

 

Producţia mare de tomate recoltată în Italia îşi găseşte explicaţia în consumul 

semnificativ de tomate în stare proaspată şi prelucrate înregistrat în Italia.  

 

Cele mai mari producţii la hectar sunt obţinute în Olanda, între 450-500 de tone la 

hectar, iar ţara cu cele mai mici producţii la hectar din Uniunea Europeană este 

Lituania, care în 2005 a înregistrat o producţie medie de 8 tone pe hectar. 

 

În Franţa, aproximativ 85% din producţie este cultivată în sere (sticlă), iar ponderea 

producţiilor obţinute în sere a crescut considerabil în timp ce cultivarea în câmp a 

scăzut la aproape jumatate. Numai în anul 1999, în Franţa s-au consumat 740 mii de 

tone de tomate, fiind a doua legumă ca popularitate, după cartofi. Două treimi din 

cantitatea de tomate consumate în Franţa sunt cultivate de producătorii autohtoni, iar 

aproximativ 350 mii de tone sunt importate. Principalele ţări de unde Franţa importă 

aceste legume sunt : Spania şi Maroc (care exportă în Franţa aproximativ 90% din 

totalul exporturilor de tomate). Importurile din Maroc au crescut cu peste 30% în 

ultimii 5 ani, deţinând o cota de 40% din piaţa franceză iarna. 
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În România, producţiile la hectar au înregistrat un trend continuu de creştere datorită 

utilizarii în producţie de seminţe calitative, din import, iar producţile totale au 

înregistrat, de asemenea, creşteri semnificative, datorate şi măririi suprafeţelor 

cultivate cu tomate. 
 

 

Grafic 20. Evoluţia producţiei de tomate în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi 

ţările candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Producţia de tomate din Italia a variat cu peste 10% în ultimii patru anii, analizati în 

graficul de mai sus. Daca în anul 2002 înregistra o scădere de 12%, de la 6,5 milioane 

de tone la 5,7 faţă de 2001, în anii urmatorii s-au înregistrat creşteri de producţie 

constante de cate 16% şi 13%, ajungându-se ca în anul 2004 să se obţină o valoare de 

7,4 milioane de tone de tomate, ceea ce reprezinta 42% din producţia totală a ţărilor 

europene de tomate.   

 

4.2.2.8 Usturoi 
 

Producţia cea mai mare de usturoi a fost realizată în Spania, unde s-a obţinut în 2004 o 

producţie totală de 168 mii de tone, pe o suprafaţă de 23,9 mii hectare, reprezentând 

62% din producţia totala din Uniunea Europeană. 

 

Cea mai bună producţie la hectar a fost obţinută de Olanda, în anul 2004, când a 

recoltat în medie 52 tone de usturoi la hectar, iar cea mai slabă producţie a fost 

înregistrată în Lituania, de aproape 1 tona la hectar. 
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Grafic 21. Evoluţia producţiei de usturoi în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi 

ţările candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Producţia de usturoi în Uniunea Europeană a înregistrat în perioada 2001-2004 un 

regres  continuu care variază între 1-2%.  

 

Turcia produce, de asemenea, un volum insemnat de usturoi, această ţara înregistrând 

o producţie de peste 125 mii de tone de usturoi în anul 2004, nivel al producţiei 

obţinut şi în anul anterior. 

 

România a realizat în anul 2004 o producţie de 65,8 tone, cultivând usturoi pe o 

suprafaţă totală de  8,7 mii de hectare, suprafaţă redusă la aproape jumatate, comparat 

cu suprafeţele cultivate în anii anteriori, de 14,7 mii de hectare în 2003 şi 15 mii de 

hectare în 2002. 

 

4.2.2.9 Varza 
 

Varză este produsă în special în Polonia, iar în anul 2004, producţia Poloniei de varză 

a fost de 1,3 milioane de tone, recoltate de  pe o suprafaţă de peste 33 mii de hectare. 

Acestă producţie a Poloniei reprezintă 26% din producţia totală obţinută în toate cele 

25 de ţări ale Uniunii Europene care au cultivat varză în anul 2004. 
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Grafic 22. Evoluţia producţiei de varza în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzând şi ţările 

candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Producţia totală de varză din ţările Uniunii Europene a cunoscut o scădere bruscă în 

anul 2002 faţă de producţia din anul 2001, de 17%, ulterior aceasta revenind la un total 

de 4,9 milioane de tone în 2004, datorându-se unei creşteri continue a producţiei în 

anii 2002, 2003 şi 2004. Principalul motiv al acestei scăderi puternice a producţiei de 

varză în Uniunea Europeană a fost datorat Poloniei a cărei producţie totală a scăzut în 

anul 2002 cu peste o jumătate de million de tone (30%) faţă de anul anterior, afectând 

astfel producţia totală a ţărilor din Uniunea Europeană. 

 

Germania, Italia şi Spania se disting ca fiind cele mari mari ţări producătoare din 

Uniunea Europeană de varză, dupa Polonia, obţinând poducţii totale de peste 825, 450 

şi respectiv 294 mii de tone, în anul 2004.  

 

România şi Turcia produc cantităţi însemnate de varză, în 2004, în România 

cultivându-se 919 tone de varza, de pe o suprafaţă totală de 42 mii de hectare, iar în 

Turcia, pe o suprafaţă de 32 mii de hectare, obţinându-se o producţie de 721 mii de 

tone, în acelaşi an. 

 

4.2.2.10 Vinete 
 

Principalele ţări producătoare de vinete din Uniunea Europeană sunt Italia, Spania şi 

Grecia. Italia este cea mai mare ţara producătoare de vinete, cu o producţie în 2004, de 

362 mii de tone, cultivate pe o suprafaţă de peste 12 mii de hectare. 
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La nivel european, producţia de vinete a înregistrat o scădere în anul 2002, an în care 

producţia anuală totală de vinete a scăzut de la 655 de mii de tone în 2001, la 621mii 

de tone în 2002. În anii ulteriori acesată scădere a fost recuperată, ajungându-se ca în 

2004, producţia totală anuală a ţărilor Uniunii Europene la vinete sa înregistreze o 

valoare de 673 mii de tone. Principalul factor care a antrenat aceste variaţii a fost 

producţia obţinută de Italia care a variat considerabil. 

 

Producţiile medii obţinute la hectar în Uniunea Europena, în perioada 2001-2004, au 

fost cuprinse între 3 tone/ha (Lituania, 2001-2003) şi 443 tone/ha (Olanda, 2001). 
 

 
Grafic 23. Evoluţia producţiei de vinete în ţările producătoare din Uniunea Europeană, incluzand şi ţările 

candidate şi cele în curs de aderare, în anii 1981, 1991 şi în perioada 2001-2004 

Sursa: FAOSTAT 

 

Principalele ţări producătoare, Italia, Spania şi Grecia au înregistrat producţii medii la 

hectar în 2004 de 29, 38 şi 27 de tone la hectar. 
 

Producţia de vinete a Turciei, în anul 2004, a depăşit cu peste 262 de mii de tone 

producţia totală a Uniunii Europene. 

4.3 Oferta internă de legume în România 
 

Oferta de legume din România include o mare varietate de produse legumicole, 

producţia de legume internă fiind completată cu importuri în perioadele reci, în care 

oferta internă nu poate satisface cererea de pe piaţă. Nivelul importurilor, evaluat în 

euro, depăşeşte de peste 10 ori nivelul exporturilor în doar primele 8 luni ale anului 

2005. 
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Principalele ţări din care România importă legume sunt : Turcia, Polonia, Siria, Italia 

şi Olanda. 

 

Tabel  25. Producţia principalelor produse agricole pe locuitor în România, în perioada 2000-2004 

SPECIFICAŢIE U.M. 2000 2001 2002 2003 2004 

Cereale boabe -

total din care : 

kg 467 842,1 658,7 596,5 1141,7 

   Grâu şi secară kg 198,6 346,5 203,8 114,9 359,7 

   Porumb kg 218,3 407 385,4 440,7 686,6 

Floarea soarelui kg 32,5 36,8 46 69,3 91,8 

Sfeclă de zahăr kg 29,7 39,1 43,8 35,2 25,5 

Cartofi kg 154,7 178,4 187,1 181,6 210,6 

Legume kg 112,7 128,4 131,4 154,5 157,3 

Fructe kg 58 60,4 43,7 96,1 80,4 

Carne kg 63 63,2 75,2 78,2 70,7 

Lapte litri 230,1 237,3 253 265,7 250 

Lână kg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ouă buc 255 268 295 306 310 

Sursa : Anuarul Statistic al României, anul 2004 date operative M.A.P.D.R. 

 

Dupa cum se poate observa în tabelul 19, producţia de legume pe locuitor a înregistrat 

o creştere continuă, acest trend fiind influenţat de cererea mare de legume în stare 

proaspată, cât si de produse din legume. 

4.3.1 Suprafaţa cultivată cu legume în România  
 

Suprafaţa cultivată cu legume în România a crescut în perioada postdecembristă la 

principalele culturi de legume (ardei, cartofi, ceapă, tomate, rădăcinoase, varză, pepeni 

etc.), de la  o valoare totală de 216 mii de hectare cultivate în anul 1990, la 242 de mii 

de hectare cultivate în anul 2003.   
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Grafic 24. Suprafaţa cultivată cu legume în România cu principalele specii de legume,  în perioada 1990 -

2003 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 

 

După cum se poate observa în graficul de mai sus, suprafeţele cultivate cu legume în 

domeniul privat au crescut ca pondere din totalul suprafeţelor cultivate, astfel că în 

anul 2003, suprafeţele cultivate cu legume, aflate în proprietatea statului nu mai 

reprezentau decât o mică parte din suprafeţele totale cultivate. Această trecere a 

capacităţilor de producţie din proprietatea statului în proprietatea privată are are o 

influenţă pozitivă asupra eficienţei activităţii din acest domeniu. 

Tabel  26. Principalele culturi cultivate intercalat, în anii 2002/2003, în România 

Denumirea culturilor  Exploataţii agricole care au cultivat intercalat 

aceste culturi  

Suprafaţa cultivata intercalat 

cu aceste culturi  

 

 

nr. 

% din totalul 

exploataţiilor 

agricole care au 

cultivat fiecare 

cultură 

ha 

% din totalul 

suprafeţei 

cultivate cu 

fiecare cultură 

A  1 2 3 4 

Cartofi timpurii, 

semitimpurii şi de vară 
1.428 1,6 543 1,2 

Cartofi de toamnă 7.666 1,5 3.372 1,9 

Morcovi 1.045 2,8 75 2,0 

Alte legume rădăcinoase 824 5 30 1,3 

Varză 1.733 1,9 101 0,3 

Tomate 1.072 2,9 106 1,5 

Castraveţi 765 3,3 77 4,6 

Ardei 945 2,2 40 0,5 

Ceapă uscată 1.445 3,2 73 1,5 

Pepeni verzi 15.412 52,4 11.400 78,1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Tabel  27. Principalele culturi cultivate succesiv, în anii 2002/2003, în România 

Denumirea culturilor  Exploataţii agricole care au 

cultivai succesiv aceste culturi  

Suprafaţa cultivată succesiv 

cu aceste culturi  

nr. 

% din totalul 

exploataţiilor agricole 

care au cultivat fiecare 

cultură 

ha 
% din totalul 

suprafeţei cultivate 

cu fiecare cultură 

A 1 2 3 4 

Mazăre furajeră  74 1,5 1.211 8,1 

Fasole boabe  873 0,2 1.093 0,4 

Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară  27.869 31,2 24.386 55,8 

Cartofi de toamnă  1.273 0,2 637 0,4 

Morcovi  107 0,3 121 3,3 

Alte legume rădăcinoase  18 0,1 7 0,3 

Varză  28.944 32,2 25.880 70,6 

Tomate  1.163 3,1 879 12,4 

Castraveţi  1.378 5,9 763 45,5 

Ardei  125 0,3 164 1,9 

Ceapă uscată  1 0,0 133 2,7 

Pepeni verzi  441 2,3 992 5,3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

4.3.2 Producţia de legume în România  
Producţia internă totală de legume a crescut în ultimii 14 ani cu peste un milion de 

tone, de la un total de 2,3 milioane de tone în 1990, la 3,3 milioane de tone în 2003. 

Un aspect important al acestei creşteri îl reprezintă faptul ca s-a realizat în special prin 

contribuţia sectorului privat, iar producţia de legume din sectorul de stat a scăzut 

semnificativ ca pondere, de la 50,4% în 1990, ajungând la 1,3% în 2004.  

Tabel  28. Evoluţia producţiei totale de legume din România,  în funcţie de sectorul de stat şi cel privat, în 

perioada 1990-2003 

Anul Total Privat Stat Privat Stat 

 mii tone mii tone mii tone % % 

1990 2,358 1,170 1,188 50 50.4 

1991 2,214 1,662 552 75 24.9 

1992 2,632 2,127 506 81 19.2 

1993 2,872 2,429 442 85 15.4 

1994 2,569 2,261 308 88 12.0 

1995 2,871 2,560 311 89 10.8 

1996 2,728 2,506 222 92 8.1 

1997 2,428 2,283 145 94 6.0 

1998 2,819 2,657 162 94 5.8 

1999 3,049 2,939 110 96 3.6 

2000 2,528 2,435 93 96 3.7 

2001 2,877 2,790 88 97 3.1 

2002 2,864 2,814 50 98 1.7 

2003 3,358 3,314 45 99 1.3 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 
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În ceea ce priveşte producţia de legume de seră, aceasta a scăzut semnificativ în 

România în ultimii ani. Spre deosebire de anul 1991 în care s-au produs  200.000 de 

tone , în anul 2004 s-a realizat o producţie de numai 80.000 de tone
39

, pe o suprafaţă 

totală de aproximativ 450 de hectare. 

Tabel  29. Modificarea structurii culturilor în perioada de tranziţie
40

 

  Suprafaţă cultivată Randament (t/ha) 

 1989 1998 Schimb 98/89 1989 1998 Schimb 98/89 

Cartofi 351,4 261,3 74,4    

Cartofi de vară 62,7 32,3 51,5 8.425 11.260 134 

Cartofi de toamnă 288,7 229,0 79,3 13.229 12.837 97 

Legume 252,8 223,2 88,3    

Roşii 52,2 47,7 91,4 15.546 13.801 89 

Ceapă, uscată 28,1 36,4 129,5 13.677 10.036 73 

Usturoi, uscat 13,6 13,6 100,0 3.437 5.306 154 

Castraveţi 9,8 7,6 77,6 2.556 8.925 349 

Mazăre păstăi 32,6 6,3 19,3 6.463 3.791 59 

Fasole păstăi 9,5 11,0 115,8 2.708 3.988 147 

Ardei verzi 29,7 18,3 61,6 8.316 10.404 125 

Varză 22,6 37,4 165,5 21.791 18.905 87 

Rădăcinoase 17,5 22,9 130,9 12.133 12.396 102 

Vinete 12,3 7,7 62,6 7.431 11.812 159 

Alte legume  21,3 14,3 67,1 8.740 7.892 90 

Pepeni 23,4 44,4 189,7 8.701 15.510 178 

Sursa : Anuarul Statistic al Romaniei 

 
Suprafaţa totală cultivată cu legume în România a crescut din 1990, când erau 

cultivate cu legume 216 mii de hectare, la 242 mii de hectare în anul 2003, iar acestă 

mărire a suprafeţei cultivate s-a datorat în principal producţiei de legume din sectorul 

de stat. Dacă în 1990, mai mult de 53% din suprafaţa cultivată cu legume era 

gestionată de stat, în 2003 procentul suprafeţelor agricole gestionate de sectorul privat 

a depăşit 99%, ceea ce va incuraja producţia romanească să se dezvolte pe bazele unei 

gestionări eficiente a mijloacelor de producţie disponibile şi competiţia se va 

intensifica, în beneficiul consumatorului, dar şi a sectorului legumicol, în general. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
39

 Paula Craioveanu, consilier în Ministerul Agriculturii. 
40

 “Aspecte privind evoluţia agriculturii în România în 1989-1998”, Comisia Naţională pentru Statistică, 1999 
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Tabel  30. Dinamica suprafeţelor cultivate cu legume în România, în perioada 1990-2003, în funcţie de 

forma de proprietate 

Anul Total Privat Stat Privat Stat 

 Absolut Absolut Absolut % % 

1990         216          100             116            46         53.7  

1991         195          142                53            73         27.3  

1992         223          183                39            82         17.7  

1993         219          187                33            85         14.9  

1994         204          181                22            89         11.1  

1995         214          190                24            89         11.3  

1996         217          198                20            91           9.1  

1997         208          196                13            94           6.1  

1998         223          211                13            94           5.6  

1999         233          224                  9            96           3.9  

2000         234          227                  7            97           2.9  

2001         229          224                  6            98           2.5  

2002         236          234                  2            99           0.9  

2003         242          240                  2            99           0.9  

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 

 

În decursul celor 14 ani analizati, producţia totală a României de legume a înregistrat 

creşteri şi scăderi repetate, dar în total suprafaţa cultivată a crescut de la 216 mii de 

hectare, în 1990, la 242 mii de hectare, în 2004. 

 

Grafic 25. Producţia şi suprafaţa totală cultivată cu legume în România în perioada 1990-2003 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 
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Principalele creşteri ale producţiei au fost datorate creşterii suprafeţei totale cultivate, 

distingându-se în acest sens perioadele: 1991-1993, 1997-1999 şi 2000-2003. 

 

4.3.2.1 Cartofi 
 

Producţia de cartofi din România a înregistrat în perioada 1990-2003 o creştere de 761 

mii de tone. Creştere a fost determinata în special de factorul cantitativ, asociat sporirii 

suprafeţelor cultivate, combinat cu o creşte calitativă, datorată sporirii producţiilor la 

hectar. Daca în anii 1990-1991 producţia medie la hectar era de aproximativ 7,9-10,9 

tone la hectar, în anii 2002-2003 s-au obţinut productii la hectar de peste 14,3 tone la 

hectar. 

 

Cea mai mare producţie de cartofi din România, în perioada postdecembristă, a fost 

realizata în anul 2002, iar în privinţa producţiei la hectar, anul 1993 a înregistrat un 

record cu 14,8 tone la hectar. 

 

 

Grafic 26. Producţia (mii tone), suprafaţa totală cultivată (mii hectare) şi producţia medie la hectar 

(kg/ha) la cartofi obtinută în România, în perioada 1990-2003 

Sursa: Anuarual Statistic al României 2004 

 

Producţia de cartofi din unele ţări în curs de dezvoltare implică utilizarea unor mari 

cantităţi de pesticide. O dată cu aparitia unor noi hibrizi ai dăunătorilor recenţi, creşte 
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într-o manieră notabilă şi presiunea de a susţine producţia agroalimentară şi de a 

conserva mediul înconjurător.  

 

În prezent se depun eforturi intense pentru îndeplinirea acestui obiectiv prin 

dezvoltarea nu numai a unor soiuri rezistente la dăunători, ci şi a sistemelor de control 

integrat asupra bolilor care permit valorificarea optimă a practicilor tradiţionale ale 

fermierilor în controlul bolilor la cartofi. 

O cercetare recentă, realizată prin colaborarea IFPRI şi CIP, include o analiză detaliată 

a tendinţelor istorice şi a previziunilor în ceea ce priveşte cultura cartofilor în statele în 

curs de dezvoltare.  

Ratele de creştere estimate la producţia de cartofi pentru perioada 1993-2020 sunt de 

2,02%, potrivit scenariului bazat mai mult pe previziunile trecute, şi de 2,71% în 

scenariul privind cererea şi producţia ridicate, scenariu bazat mai mult pe tendinţele 

istorice. Întrucât aceste previziuni au fost lansate ca parte a unui model global pentru 

principalele bunuri de consum din lume, ele permit şi estimari ale valorilor viitoare ale 

producţiei. Aceste calcule arată că, cel mai probabil, cartoful isi va menţine, daca nu 

chiar îşi va creşte, importanţa economică relativă în cosul zilnic, în ţările în curs de 

dezvoltare în deceniul următor. 

  

4.3.2.2 Ceapa 
 

 

Grafic 27. Producţia (mii tone), suprafaţa totală cultivată (mii hectare) şi producţia medie la hectar 

(kg/ha)  la ceapa obţinută în România, în perioada 1990-2003 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 
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Producţia României de ceapă a crescut în perioada analizată, 1990-2003. Cea mai 

mare producţie de ceapă a fost obţinută în anul 1999, de 401 mii tone, producţie 

datorată în special suprafeţei cultivate, de 37 mii de hectare şi a producţiei la hectar de 

peste 10,7 tone la hectar. 

 

4.3.2.3 Pepeni 
 

În cazul producţiei de pepeni verzi şi galbeni, s-a înregistrat o uşoară creştere a 

producţiei, dar în general media producţiei nu variaza cu mult peste 100-200 mii de 

tone, obţinându-se, în medie, producţii anuale în jurul valori de 600 mii de tone. 

 

În anii 1990 şi 200 s-au înregistrat producţii la hectar foarte scăzute, de 11.2 t/ha, 

respectiv 11,4 t/ha, iar cele mai mari valori înregistrându-se în 2003, când s-a obţinut o 

producţie medie de aproape 18 tone la hectar. 

  

 

Grafic 28. Producţia (mii tone), suprafaţa totală cultivată (mii hectare) şi producţia medie la hectar 

(kg/ha)  la pepeni obţinută în România, în perioada 1990-2003 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 
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4.3.2.4 Usturoi 
 

Din toate legumele produse în România, analizate în aceasta teza, în perioada 1990-

2003, usturoiul a înregistrat cea mai mare creştere a producţiei şi a suprafeţelor 

cultivate, înregistrandu-se şi productii la hectar cu valori relativ ridicate. Dacă în 1990, 

producţia totală de usturoi era de 31 mii de tone, în anul 1990, iar în anul 2003, 

producţia totală a fost de 77 mii de tone de usuroi. 

 

Grafic 29. Producţia (mii tone), suprafaţa totală cultivată (mii hectare) şi producţia medie la hectar 

(kg/ha) la usturoi, obţinută în România, în perioada 1990-2003 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2004 

 

4.3.2.5 Tomate 
 

Producţia de tomate a variat între 831 mii de tone, producţie înregistrata în anul 1992 

şi 463 mii de tone, producţie obţinută în anul 1997. Tomatele au prezentat o mare 

variaţie în ceea ce priveşte suprafaţa pe care au fost cultivate, dar şi a producţiilor 

medii la hectar, care sunt mult inferioare celor obţinute în ţările din Uniunea 

Europeană. 

 

O bună parte din producţia internă de legume este destinată pieţei interne, dar odată cu 

obţinerea de către producătorii autohtoni de certificate de tipul Eurep Gap, exporturile 

vor creşte în ponedere. 
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Grafic 30. Producţia (mii tone), suprafaţa totală cultivată (mii hectare) şi producţia medie la hectar 

(kg/ha) la tomate obţinută în România, în perioada 1990-2003 

Sursa: Anuarual Statistic al României 2004 
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5.1 Piaţa internaţională a legumelor 
 

Recent, multe state în curs de dezvoltare s-au implicat mult mai mult în piaţa 

internaţională a legumelor. Acest fenomen este, parţial, rezultatul tendinţei globale de 

a reduce tarifele şi scutirea de taxe vamale, dar şi de crearea unor blocuri regionale de 

comerţ. Din nefericire, volumul şi valoarea acestui comert nu sunt întotdeauna 

transparente, întrucât cifrele privind comerţul, care sunt publicate, adesea nu includ 

date despre produsele procesate din legume (precum: conserve, cartofii pai congelati, 

chips etc).  

 

Producţia mondială de legume nu acoperă în întregime cererea potenţială, iar ca 

exemplu în acest sens se poate aminti anul 1997, când gradul de acoperire a cererii 

potenţiale a fost de 70%, cu mari diferenţe între diferite ţări şi continente
41

.  

 

Din peste 10 legume analizate, din anul 1980, până în prezent, 8 au înregistrat o 

creştere în volum a exporturilor cu peste 100%, iar 5 depăşind cu cel putin 200%. 

Usturoiul a înregistrat cea mai mare creştere în volum a exporturilor, de peste 11,4% 

pe an. Valorile de export ale usturoiului şi a legumelor congelate au cunoscut, de 

asemenea, o creştere continua.  

 

Importurile de legume au fost estimate la aproximativ 7,3 miliarde de dolari americani 

în 1980 şi au depăşit în 2002 suma de 21,6 miliarde.  

 

Se realizează supraproducţii pentru câteva specii de legume, iar unele ţări în curs de 

dezvoltare s-au specializat în producţia de legume organice. Vânzarea acestor legume, 

organice, a crescut considerabil în ultimul deceniu, cu creşteri estimate de peste 25% 

pe an în unele cazuri.  

 

Preocuparea consumatorilor pentru o alimentaţie sigură şi sănătoasă şi percepţia 

precum că alimentele organice sunt mai bune pentru sănătate, au alimentat această 

creştere. Vânzările de legume şi fructe organice din lanţul alimentare (retail) au fost 

estimate la 1,7 miliarde USD în Uniunea Europeană, în anul 2002. 

 

                                              
41

 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 

5 Capitolul – Comerţul cu legume 
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Cu toate acestea, studii recente sugerează faptul ca multe state vor avea nevoie să 

accelereze dezvoltarea şi adoptarea la scară largă a tehnologiei dacă doresc să rămână 

competitive pe piaţa globală de legume a cărei apariţie se întrezăreşte în anii următori. 

 

Organizarea pieţelor în economiile libere este rezultatul unei experienţe îndelungate şi 

care s-a cristalizat prin dezvoltarea unui sistem complex de reguli, mecanisme şi 

autorităţi, ce au ca scop realizarea unui bun echilibru între cerere, ofertă şi caţtigurile 

obţinute de toţi cei implicat în sectorul alimentar. Astfel se poate optimiza calitatea 

produselor, dar şi a serviciilor oferite clientului final. 

 

În ţările dezvoltate, referindu-mă în special la cele capitaliste, existenţa şi funcţionarea 

burselor de mărfuri agricole a permis o bună interacţiune a cererii cu oferta, iar 

planificarea producţiilor s-a putut face mult mai eficient şi cu rezultate bune pe termen 

lung, fiindca piaţa « premia » progresul şi « sancţiona » produsele sau serviciile de 

proastă calitate. 

 

Statele şi organismele publice au intervenit în reglarea acestor pieţe prin adoptarea de 

măsuri şi reguli, pentru a evita dereglări ale sistemului, dar şi pentru a dirija
42

 actorii 

implicatii în aceasta piata să întreprindă anumite acţiuni benefice sectorului. 

 

Statele Unite ale Americii 

 

Un exemplu bun îl constituie agricultura Statelor Unite ale Americii, unde piaţa 

agricolă este gestionată precum o industrie omogenă în care predomină complexul de 

ferme de dimensiuni medii, de 200 de ha, şi de firme specializate pe domenii de 

activitate sectorială. 

  

Productivitatea agricolă foarte ridicată se datorează în primul rând managementului 

performat, dar şi datorită nivelului tehnologic
43

 ridicat. 

 

Pentru a se obţine o mai bună rentabilitate a exploataţiilor agricole, în SUA s-a redus 

numărul acestora, s-a mărit suprafaţa pe unitate şi s-a urmărit scăderea populaţiei 

active
44

 din ferme. 

 

Încă din secolul XIX existau reglementări prin care se susţineau preţurile agricole, iar 

între anii 1920-1930, s-au introdus faclităţi de organizare a cooperativelor de 

aprovizionare cu inputuri şi de comercializare a produselor agricole. Precum în 

Europa, SUA a protejat veniturile agricultorilor prin intervenţii.  

 

                                              
42

 Interventionsim manifestat prin subventii acordate agriculturii 
43

 Începând cu anii ’60, « Green revolution », utilizatea intensivă a substanţelor chimice în producţia agricola 
44

 În 1999, ponderea muncitorilor angajaţi din afara fermelor din totalul forţei de muncă din ferme înregistra 

aproximativ 2.5% 
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Eficienţa sistemului american de agricultură se datorează în special progresului 

tehnologic şi organizatoric, dar şi a încurajării financiare a agricultorilor în a produce 

eficient pentru consumul intern şi extern. 

 
Acordurile internaţionale

45
 au obligat SUA ca în perioada 1991-1995 să reducă 

subvenţiile bugetare agricole şi cele pentru export.  

 

Formele de subvenţionare indirectă se menţin şi în prezent în SUA, prin regimul 

creditelor pentru export sau programele de ajutor alimentar pentru ţările sarace
46

. 

Agricultorii americani sunt asigurati în cazul impunerii embargoului asupra anumitor 

ţări sărace, iar producţiile le sunt rambursate de către guvernul american. 

 

Canada 

 
Economia Canadei depinde în mare parte de poziţia sa geostrategică şi de relaţiile 

economice pe care aceasta le-a dezvoltat cu Statele Unite ale Americii. Aproximativ 

80% din exporturile Canadei au ca ţară de destinaţie Statele Unite ale Americii. 

 

Prin politica sa agricolă, Canada, urmăreşte sprijinirea producătorilor agricoli şi 

susţinerea de ansamblu a agriculturii, dar considerând schimbările ce se produc pe 

plan mondial în acest domeniu. Prin politica sa, Canada, urmăreşte asigurarea nevoilor 

cu produse agroalimentare la preţuri rezonabile şi de calitate superioară. 

 

Sistemul de organizare al producatorilor este complex, iar integrarea pe produs este 

prectic generalizată, urmărindu-se obţinerea de venituri suficiente fermierilor şi pentru 

promovarea exporturilor. 

 

Principalele organisme agricole şi asociatii profesionale sunt regrupate în Federaţia 

Canadiană a Agricultorilor, iar aceasta are ca obiectiv coordonarea întregii politici 

agricole de expansiune a pieţei şi reducere a costurilor agricole. 

 

S-a urmărit o eficienţă sporită a rezultatelor obţinute de exploataţiile agricole, dar şi 

garantarea unor venituri suficiente, în comparataţie cu celelalte ramuri economice. 

 

Finanţarea în agricultura este adaptată pentru a asigura nevoile de capital şi a stimula 

comerţul în beneficiul agricultorilor. 

 

                                              
45

 GATT 
46

 Actul normativ PL 480 din 1954 (ajutor de urgenta, donatii alimentare destinate finantarii unor proiecte de 

dezvoltare, vanzari în conditii preferentiale) 
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5.2 Piaţa legumelor în Uniunea Europeană 
 

Unul din motivele pentru care se doreşte consolidarea Uniunii Europene este 

garantarea securitatii alimentare a populaţiei ţărilor membre şi o mai bună coordonare 

în negocierile internaţionale cu principalii parteneri de negocieri şi în special în relaţia 

cu Statele Unite ale Americii. 

 

Agricultura este considerată ca fiind un sector strategic, care produce bunuri 

alimentare şi nealimantare, susţinând industria cu materie primă, având un rol de 

protecţie a mediului şi participând la menţinerea echilibrelor vitale în societate, fiind 

un element motor în economia modernă şi o sursă importantă de venituri şi de ocupare 

a forţei de munca.
47

 

 

Organizarea Comuna a pieţei (OCP) este un cadru instituţional de organizare a pieţelor 

agricole, creat prin implementarea Politicii Agricole Comunitare  (PAC) prin care se 

urmareste funcţionarea mecanismelor specifice pieţei fiecărui produs. Politica de 

organizare a pieţelor agricole la nivel comunitar este strâns legată de politica de preţuri 

şi cea de susţinere a veniturilor agricultorilor. 

 

Pieţele agricole din Uniunea Europeană au fost îndelung reglementate, în prezent fiind 

într-un stadiu avansat de simplificare şi de reducere a măsurilor de intervenţie în 

condiţiile menţinerii şi chiar a creşterii competitivităţii agriculturii comunitare. 

 

Ţările membre ale Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Cehoslovacia, Cipru, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, 

Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. 

 

Tari în curs de aderare la Uniunea Europeană: Bulgaria şi România, iar ţări candidate 

la aderarea la Uniunea Europeană: Croatia şi Turcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
47

Aurel Visan, Organizarea pieţei laptelui şi produselor lactate în bazinul de aprovizionare a Capitalei, Teza de 

doctorat, coordonator stiintific Dr. Letitia Zahiu, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economia şi 

Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare, Bucureşti, 2001 
  



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Info Europa 

 

 

Din instrumentele şi mecanismele utilizate pentru organizarea specifică a fiecarui 

produs amintesc : 

 sistemul de preţuri agricole ; 

 subvenţiile acordate producătorilor agricoli ; 

 sistemul stocurilor de intervenţie (la cerelae, oleaginoase etc) ; 

 ajutoare de producţie şi transformare ; 

 subvenţii acordate procesatorilor în cazuri speciale ; 

 sistemul limitării producţiei agricole prin retragerea din cultură a unor suprafeţe 

(gel de terre) sau prin cultivarea unor plante care nu se subventionează, ori prin 

cote de producţie ; 

 subvenţii acordate sub forma plăţilor compensatorii pentru susţinerea directă a 

veniturilor agricultorilor ; 

 protecţia externă prin taxe vamale de import ridicate ; 

Figura 6. Harta Uniunii Europene, incluzand ţările în curs de aderare şi ţările 

candidate 
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 subvenţii la exportul produselor agricole ale căror preţuri interne sunt mai 

ridicate decât preţurile mondiale etc.   

  

Organizaţiile Comune de Piaţă pot fi clasificate în funcţie de modul în care folosesc 

instrumentele de intervenţie în : 

 

 OCP cu intervenţie şi protecţie faţă de exterior ; 

 OCP fără intervenţie pe piaţa internă, dar cu protecţie faţă de exterior ; 

 OCP sustinută prin ajutoare complementare preţurilor ; 

 OCP cu ajutor forfetar la producători. 

 

Principala preocupare a Uniunii Europene este asigurarea autosuficienţei alimentare la 

toate produsele alimentare şi asigurarea unui standard de viaţă fermierilor, în contextul 

extinderii. 

 

Tabel  31 Evoluţia gradului de autosuficienţă alimentară la legume în UE   (%) 

Specificatie UE 6 UE9 UE10 UE12 UE 15 

Legume 100 97 93 101 107 - 105.3 

Sursa : Delegatia Comisiei Europene în România, seria Europa 1999 

 

Reforma PAC realizată până în 1992 nu a rezolvat dezechilibrele pieţei şi nu a avut 

efectele scontate asupra veniturilor fermierilor, în majoritate nesatisfăcătoare. 

Aproximativ 80% din sprijinul acordat ajungea la numai 20% dintre agricultori. 

Liberalizarea pieţei a fost iniţiată prin aplicarea planului « Mc Shary », impusă de 

stadiul dezvoltarii agriculturii şi de presiunile OMC
48

 cu privire la extinderea 

liberalizarii schimburilor internaţionale şi asupra produselor agricole. 

 

Principlalele obiective urmărite de reforma au fost : 

 reducerea şi eliminarea treptată a preţurilor garantate care au generat excedente 

şi costuri bugetare comunitare ridicate ; 

 ajustarea producţiei agricole, ca reorientare cu prioritate în susţinerea 

veniturilor agricultorilor prin sistemul de plăţi compensatorii (ajutoare directe) ; 

 corelarea măsurilor de extensificare a producţiei cu cele de protecţie a mediului 

şi de conservare a peisajelor. 

 

Pentru reforma PAC, un nou set de măsuri importante au fost adoptate de Comisia 

Europeană pentru Agricultura, cunoscut că « Agenda 2000 », în concordanţă cu 

Acordul de la Marrakech prin care s-a impus ca toate ţările europene să se supună 

aceloraşi reguli comune de piaţă mondială şi unei instanţe de negociere permanentă, 

respectiv OMC.  

 

                                              
48

 Organizatia Mondială a Comertului 
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Prin reforma promovată se doreşte : 

 redefinirea rolului mecanismelor de intervenţie ; 

 prelungirea sistemului de cote până în anul 2006 ; 

 reducerea progresiva a preţului de intervenţie în perioada 2000-2006 în vederea 

alinierii la preţurile mondiale ; 

 păstrarea angajamentelor de garantare a veniturilor agricole prin intermediul 

plăţilor compensatorii ; 

 retragerea opţională din cultura unor suprafeţe ; 

 si simplificarea OCP şi mărirea gradului de suplete a mecanismelor de 

funcţionare. 

 

Prin măsurile « Agendei 2000 » se prevedea o reducere  pe şase ani a susţinerii 

agricole interne, protecţia la import numai pe baza taxelor vamale, reducerea 

restricţiilor la export şi a exporturilor subventionate. Conform acestor noi prevederi, se 

reduc cu 20% preţurile garantate în sectorul cerealelor, cu 30% la carnea de bovine şi 

cu 15% la produsele lactate. 

 

Mecanismul prevede restrângerea producţiei până la nivelul cerut de piaţă, reducerea 

costurilor, creşterea calităţii produselor, reducerea nivelului garanţiilor etc. 

 

Un aspect important, pentru UE îl reprezintă aderarea noilor ţări candidate, care sunt 

mult mai dependente de agricultură, iar pentru acest motiv este necesară o abordare 

mult mai complexă în ceea ce priveşte politica sa agricolă. În România, aproximativ 

45% din populaţie lucrează în agricultură, iar ponderea sectorului agricol din PIB este 

semnificiativă comparând cu ce din ţările membre ale UE.  

 

SAPARD este programul prin care UE ajută dezvoltarea sectorului agricol din 

România şi în acelasi timp sa faciliteze dezvoltarea de afaceri şi locuri de munca în 

zonele rurale. 

 

Principalele dispute pe care le ridică agricultura în cadrul UE sunt generate de 

negocierile privind bugetul acestui sector, negocieri în care se hotărăsc contribuiţiile şi 

beneficiarii acestora. 

 

Prin aceeastă abordare se încearcă formarea unui sector agricol competitiv , capabil să 

se adapteze la condiţiile de negocieri externe (mai ales în relaţie cu SUA), promovarea 

unor metode de producţie tradiţionale sănătoase care să protejeze mediul, pentru 

obţinerea unor produse la un nivel calitativ şi în varietatea cerută de consumatori, 

creşterea locurilor de munca în mediul rural, implementarea unor mecanisme mai 
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simple necesare la fundamentarea deciziilor ce trebuie luate în comun de ţările 

membre
49

. 

 

Între anii 1990 şi 2000, Uniunea Europeană a fost cel mai mare importator de legume 

proaspete din lume
50

. Cu un procent de 58% din totalul legumelor proaspete importate, 

Uniunea Europeană a devansat Statele Unite ale Americii, a căror importuri la nivel 

global de legume în stare proaspătă sunt evidenţiate în cadrul grupului de ţări 

NAFTA
51

 (Mexic, Canada şi SUA), care înregistrează numai 26%. Statele Unite ale 

Americii exportă legume în special în Canada, Japonia, Mexic şi în Uniunea 

Europeană.  
 

 

EU

58%
NAFTA

26%

Altii

5%

ASIA

8%

Orientul mijlociu

2%

America de Sud

1%

 

Grafic 31. Importurile în principalele grupuri de ţări din lume în perioada 1990-2000 

 

În prezent, Uniunea Europeană ocupă locul doi în privinţa exportului de legume la 

nivel mondial, chiar dacă ţările din Asia înregistreaza producţii superioare ca volum 

total. Aceste producţii sunt în mare parte destinate consumului intern.  
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 Aurel Visan, Organizarea pieţei laptelui şi produselor lactate în bazinul de aprovizionare a Capitalei, Teza de 

doctorat, coordonator stiintific Dr. Letitia Zahiu, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economia şi 

Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare, Bucureşti, 2001 
50 

Factors Affecting Vegetable Market Trend, Esendugue Greg Fonsah, Marie Guilhamoulat, University of 

Agronomy, Science and Natural Resources, Montpellier, France  
51 North American Free Trade Agreement  
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Tabel  32. Importurile şi exporturile de legume ale Uniunii Europene între ani 1988-1996 

 UM 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Export Tone 1417871 1317466 1476177 1966260 1689673 2090265 2258089 1799514 1769311 

Import Tone 10405205 7452659 8907179 11039407 9975010 9648841 10121485 7074893 7495455 

Export 1000 ECU 737028 796399 886506 1074993 943193 1091496 1201476 1027675 996598 

Import 1000 ECU 2287714 2092930 2413507 2877390 2588031 2457494 2625297 2647446 2682659 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 

Un factor important în comerţul internaţional cu legume îl constituie fluctuaţiile de 

curs valutar, care pot influenţa semnificativ volumul importurilor şi exporturilor de 

legume în stare proaspată. O valoare ridicată a monedei Euro, în raport cu celelalte 

monede, va determina o scădere a exporturilor Uniunii Europene, facând mai rentabile 

produsele vândute în alte monede. 
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Grafic 32. Importul şi exportul cu legume în EU 15  (ECU) 

Sursa: Eurostat 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

112 

0

2

4

6

8

10

12

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

M
il

ia
rd

e

Export

Import

 

Grafic 33. EU 15 – Importul şi exportul cu legume în UE, în perioada 1988-1996 (milliarde de tone) 

Sursa: Eurostat 

 

Un studiu care a urmărit oferta de pe piaţa de legume din câteva ţări europene, în 

Grecia, Irlanda, Germania, Spania, Anglia, Belgia, Luxemburg, Ungaria utilizându-se 

un buget standard al cheltuielilor zilnice (HBS - household budget survey) a dezvăluit 

mari diferenţe privind consumul de legume în aceste ţări. Doar în Spania şi Grecia 

populaţia a depăşit în medie consumul minim recomandat de Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (WHO), de 400 de grame zilnic, ceea ce este echivalent cu consumul de 

aproximativ 5 legume pe zi. Studiul a dezvaluit faptul ca mai mult de jumatate din 

populaţia intervievată ar consuma mai puţin decât cantinatea minimă de legume şi 

fructe recomandată.  

 

În studiu se mai fac şi paralele între consumul de fructe şi legume şi se pare că fructele 

sunt preferate, iar acestea sunt consumate în cantităţi semnificativ mai mari decat 

legumele
52

. 

 

Mai mult decât în alte sectoare, producţia de fructe şi legume este ghidată de forţele 

pieţei şi este influenţată de pragurile tarifare. De asemenea, la majoritatea produselor 

surplusul este minim. Mai sunt însă şi exceptii de la această regulă generală. 

Retragerea de pe piaţă a anumitor produse (anumite soiuri de caise şi mere) a devenit o 

rutină.  
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 Brit J Nutr 2000;84:549-556. 
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De asemenea şi în cazul portocalelor, retragerile de pe piaţă sunt relativ scazute, dar o 

parte însemnată a producţiei tinde a nu se preta la consmul în stare proaspată şi sunt 

direcţionate către industria procesatoare. 

 

Interdependenţa producătorilor de fructe şi legume pe piaţă influenţează viitoarele 

evoluţii: dacă piaţă internă devine suprasaturată , preţul va scădea şi duce automat la o 

ajustare progresivă.  

 

Un factor extern ce creşte îngrijorările îl reprezintă reforma Politicilor Agricole 

Comunitare. Un număr de producători de cereale sunt interesaţi să îşi diversifice 

producţia şi îşi îndreaptă atenţia către producţia de fructe şi legume. Aceştia 

beneficiază de avantajul faptului că dispun de ferme cu suprafeţe însemnate care sunt 

susţinute de EU pentru producţia lor specifică. O situaţie similară este raportată în 

privinţa viţei de vie,  eliminată din producţie şi transformată în livezi pentru pomii 

fructiferi (meri). 

 

Sistemul european de retrageri a producţiei (achiziţii) a fost realizat să reziste la 

surplusuri ciclice datorate variatiilor de sezon la recoltare. până în 1968 retragerea a 

fost în întregime finanţată de organizaţiile de producători. Modelat dupa exemplul 

olandez, sistemul european a cunoscut diverse forme de management al pieţei, 

incluzând: 

 lasarea fructelor şi legumelor pe camp; 

 stabilirea unor caracteristic cerute foarte exigente; 

 distrugerea parţială a recoltei. 

 

În practică, intervenţionismul UE a fost limitat prin stabilirea unor praguri de bază 

doar pentru următoarele produse: merele de consum, nectarinele, grefuri, portocalele, 

piersicile, strugurii de masa, tomatele, conopida, castraveşii. 

 

În 1987, Uniunea Europeană a început sa implementeze şi să stabilească criterii de 

evaluare fiindcă  majoritatea evenimentelor ciclice s-a dovedit că au aceleaşi 

caracteristici structurale. Întradevar, aproape intreaga cultură de piersici albe şi 

portocale rosii au ajuns să fie retrase de pe piaţă.  

 

Sistemul de retragere de pe piaţă si-a pierdut treptat scopul iniţial, ajungând să 

funcţioneze într-un mod ciclic. Bugetul crescând constant şi ajungând la suma de 

aprovimativ 1 miliard de euro pe an.  

Mai mult, opinia publică a devenit foarte nemultumită de dimensiunile pieţei şi aceaste 

retrageri şi în special cu distrugerea acestor alimente. Reforma din 1996 a pieţei 

fructelor şi legumelor a avut ca scop aducerea unui echilibru între cererea şi oferta de 

legume de pe piaţa UE.  
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Zvonurile conform cărora consumul de fructe şi legume proaspete ar scădea nu sunt 

confirmate de datele colectate de un operator de pe piaţa legumelor, “The Greenery” 

pentru propriul studiu în rândul a 30.000 de subiecţi intervievaţi din Marea Britanie, 

Olanda şi Germania (in Olanda volumul a crescut cu 3%, iar în Germania cu 1%). 

 

Aceasta evoluţie se datorează parţial scăderii preţurilor (în Olanda şi în Germania 

preţurile au scăzut cu 4% pentru toata gama) , ceea ce încurajează oamenii să cumpere 

fructe şi legume mai uşor. De asemenea, la creşterea cererii contribuie popularitatea 

tendinţelor privind sănătatea, diversitatea şi accesibilitatea locului de cumpărare. 

 

În ceea ce priveşte obiceiurile de cumpărare, s-a remarcat o evoluţie notabilă la fructe 

şi legume proaspete. În Franţa şi Germania este vorba în principal despre diverse tipuri 

de salată, dar în Olanda şi Marea Britanie şi alte legume sunt cumpărate în mod 

regulat.   

Ori de câte ori olandezii sau germanii merg la cumpărături, vor achiziţiona în medie, 

2-3 sortimente de legume, ceea ce înseamnă că îşi fac provizii pentru aproximativ 

două zile.  
 

Principalele canale de vânzare a legumelor sunt supermarketurile şi discounterii
53

, a 

căror vânzări reprezintă aproximativ 80% din volumul total de fructe şi legume vândut 

consumatorilor.  

 

Dezvoltarea tipurilor de magazine discount a fost un subiect foarte discutat în ultimii 

ani. Oricum, între ţările europene există diferenţe vizibile. În Germania, unde sunt cei 

mai mulţi dintre marii discounteri, cota acestora din vânzările totale de alimente a 

crescut până la aproximativ 40%. Această cotă este încă şi mai ridicată pentru fructe şi 

legume: 50% din volumul total este vândut prin discounteri. Oricum, o diferenţiere 

clară a creşterii a devenit vizibilă în Germania în 2005. Cota de piaţă a discounterilor 

din piaţa alimentelor, în general, a crescut în Olanda cu 18%, în timp ce cota din 

volumul total de legume vândut este de aproximativ 20%. În Marea Britanie, cota de 

piaţă a discounterilor este încă redusă, cu doar 6%.   

Tabel  33. Cele mai cautate legume în Olanda, Marea Britanie şi Germania, în funcţie de  procentul 

consumatorilor care le-au cumpărat cel puţin o dată pe an 

Olanda  Marea Britanie  Germania  

Tomate 86% Tomate 94% Tomate 94% 

Castraveţi 85% Morcovi 88% Castraveţi 89% 

Ceapa 80% Castraveţi 82% Ceapa 87% 

Conopida 74% Salata 80% Ardei 86% 

Cicoare 73% Broccoli 67% Morcovi 82% 

Source: GfK 

 

 

                                              
53

 discounter = magazin cu preţuri reduse (ex. in Germania Aldi sau Lidle) 
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Franţa 

 
Reformarea agriculturii a fost un proces continuu de ajustare structurală (bazată pe 

exploataţii mici şi mijlocii, de reorganizare a sistemului de credit agricol, de dirijism 

social – ca sprijin acordat agricultorilor, şi de organizare a pieţei agricole. Raportul 

cerere-ofertă este ajustat sistematic prin procedee de stocare şi de stocare, cote de 

producţie şi politici elastice de preturi, permiţându-se astfel stabilizarea preturilor şi 

asigurarea de venituri ridicate pentru populaţia activă din agricultură. 

 

Înregistrându-se o creştere a suprafeţelor exploataţiilor agricole şi o scădere simultană 

a numărului acestora, a permis o creştere a specializarii şi o reducere a exploataţiilor 

care practicau sisteme mixte de culturi şi de creştere a animalelor. 

 

Tabel  34. Suprafeţele medii ale exploataţiilor agricole din Franţa în perioada 1955-1995 

           mii hectare 

Specificatie 1955 1970 1984 1987 1993 1995 

1-50ha 2103 1421 882 747 603 531 

>50ha 95 120 157 164 193 195 

Total exploataţii 2198.1 1541.4 1039 911.8 801.3 734.8 

Sursa : J.M. Albertini, Les ruages de l’economie nationale, I.E. Paris 1988 – Comisia Europeană, Raport 1998 

 

Pentru creşterea ofertei interne şi a funcţionării pieţei s-au creat Centrul National de 

Ameliorare a Structurilor Agricole (CNEASA) şi Fondurile de Orientare şi 

Regularizare a Pieţelor Agricole (FORMA).Un alt organism, Asociatia Franceza a 

Comitetelor Economice Agricole are ca scop efectuarea unui control asupra pieţei. 

 

Aceste organisme publice sau private au ca scop intreprinderea de acţiuni necesare 

pentru gestionarea pieţei, stocaj public şi privat, gestiunea schimburilor externe, 

orientarea producţiei şi si dezvoltarea filierelor etc. 

 

Organizarea agricultorilor se face în diverse forme şi timpuri (de la grupe de 

exploatare în comun şi grupe de producători la cooperative agricole, societăţi 

cooperative, uniuni şi federaţii de cooperative, societăţi de interes colectiv, grupe de 

interes economic etc. 

 

Prin politica agricolă dusă, Franţa, a urmărit ameliorarea dimensiunilor şi controlul 

pieţei financiare, favorizarea organizării exploataţiilor mijlocii prin credite agricole şi 

bonificarea datoriilor în scopul stabilizăriii tinerilor agricultori. 

 

Aderarea la Uniunea Europeană a influenţat dramatic politica agricolă a Franţei, iar 

acum acesata depinde de măsurile şi politicile comunitare. 
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Spania 

 

Unul din principale avantaje ale Spaniei îl constituie clima, care este favorabilă 

cultivării legumelor. Producţia Spaniei de legume este favorizată de temperaturile 

medii anuale, strălucirea soarelui, cât şi de o buna fertilitate a solului. 

 

Spania se distinge printr-o balanţă comercială excedentară în comerţul cu legume, 

influenţată de volumul mare al exporturilor comparat cu volumul legumelor importate. 

 

Agricultura Spaniei s-a dezvoltat puternic după ieşirea din izolaţia franchista şi în 

special în perioada pregătirii intrării în piaţa comună a Uniunii Europene. 

 

Piaţa internă a reprezentat, iniţial, principalul debuseu, care a fost satisfăcut de 

producătorii locali ; comercianţii autohtoni cumpărau produsele de la fermieri şi le 

orientau către export. Observând cererea crescâdă a pieţelor, pentru a răspunde, pentru 

a avea siguranţa asigurării mărfurilor la nivelul calitativ şi cantitativ cerut, 

comercianţii au căutat să se implice şi în producţia de legume, rezultand astfel 

comerciantul-producător şi exportator, combinând procesele horticole cu cele 

comerciale într-un sistem integrat. Aceşti comercianţi au ridicat semnificativ prezenţa 

Spaniei pe pieţele internaţionale şi atras renumele de ţară exportatoare de legume. 

 

Piata s-a organizat prin înfiinţarea de asociaţii ale producătorilor, cooperative şi 

grupuri de industrializare a legumelor şi fructelor
54

.   

 

Exportatorii din diferite zone ale Spaniei au format asociatii de exportatori pe plan 

local şi regional specializate în mare pe un anumit produs. Aceste asociatii aveau rolul 

de a reprezenta interesul celor asociati şi de a promova produsul respectiv. Asociaţiile 

se infiinţau în cazul realizării de bazine de mărime semnificative unde se produceau 

respectivele produse. 

 

Dupa intrarea în Uniunea Europeană a Spaniei, s-a format o organizaţie superioară 

care să coordoneze activitatea tuturor asociaţiilor formate de producători pe produse 

sau regiuni care a fost denumită FEPEX (Federaţia Spaniolă a Producătorilor şi 

Exportatorilor de Legume şi Fructe). 

 

Asociatia FEPEX are ca principale atribuţii activităţile : 

 coordonarea, planificarea şi armonizarea diferitelor subsectoare în cadrul 

sectorului de produse proaspete, corespunzator cerintelor determinate de 

principiile marketingului ; 

 perfecţionarea structurilor comerciale ; 
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 promovarea şi stimularea consumului de legume şi fructe de calitate 

superioara ; 

 asigurarea operativă cu informaţii a membrilor asupra pieţei mondiale a 

legumelor ; 

 reprezintă interesele sectorului de export a legumelor etc. 

 

FEPEX-ul are o poziţie cheie în ceea ce priveşte exportul de legume din Spania, 

controlând aproape în exclusivitate exportul unor produse : castraveţi (99%), tomate 

(95%), ardei (83%), pepeni galbeni (71%), salată (68%) etc
55

. 

 

FEPEX-ul este structurat pe comitete de acţiune directă pe produse, pentru 

următoarele produse : tomate, castraveţi, ardei, pepeni verzi şi galbeni etc. Aceste 

comitete au următoarele atribuţii : să regleze livrările de produse pe piaţă ; să adopte 

decizii, stabileşte angajamente şi reglementări pentru întărirea poziţiei pe piaţă ; 

culege informaţii pentru membrii ; adoptă acţiuni pentru protejarea intereselor 

producătorilor-exportatori etc. 

 

Spania reprezintă un model bun de urmat pentru ţările în curs de dezvoltare, pentru că 

a reuşit într-un timp relativ scurt să organizeze producătorii pentru ca aceştia să 

colaboreze şi să duca o politică de export foarte eficientă. 

 

Polonia 

 

Între intervenţionism şi liberalism, Ministerul Agriculturii şi Economiei Alimentare a 

ales intervenţionismul. Motivul luării acesti decizii l-au constituit studiile efectuate pe 

experienţa altor state în care s-a dovedit ca intervenţia statului în stadiul incipient 

dezvoltarii pieţelor de gros a fost benefică. 

 

Administratia ploneză a identificat corect coordonatele problemei, în special privind 

faptul că problema nu era legată de producţia de legume, ci în special privind 

comercializarea acestora. 

 

Planul urmat de Polonia într-un orizont de aproximativ 5 ani a fost dezvoltarea unor 

structuri de desfacere similare cu cele din UE, prin sprijinirea dezvoltării a trei canale 

de distribuţie : 

 dezvoltarea bursei de marfuri alimentare din Varşovia ; 

 crearea pieţelor de gros la nivel interregional, regional şi local ; 

 realizarea pieţelor producătorilor, ca pieţe primare. 

 

Un proiect important pentru dezvoltarea distribuţiei de legume l-a reprezentat 

construirea uneia dintre cele mai mari pieţe de gros din Europa de Est (62,5ha - 
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360mii tone/an), initiaţivă care a aparţinut producătorilor asociaţi în căutarea unor 

pieţe de desfacere şi având ca ţintă stabilizarea preţurilor şi înlăturarea preţurilor 

speculative, avându-se în vedere şi ridicarea calităţii producţiei. 

 

Considerând activitatea Poloniei, se poate spune că aceasta s-a preocupat într-o mare 

măsura de organizarea pieţelor agricole şi în special privind pieţele de legume şi 

fructe, iar în comparaţie cu celelalte ţări est europene se situează mai aproape de 

modul de organizare a pieţei comune din UE. 

 

Germania 

 

Piaţa legumelor din Germania se distinge prin faptul că pe piaţa coexistă toate cele trei 

forme de comercializare a produselor : 

 piaţa de gros; 

 relaţiile directe între producători şi detailişti; 

 lanţurile puternice de detailişti ce au preluat o parte din atribuţiile pieţei de 

gros. 

 

În Germania, pieţele care aparţin administraţiei locale -majoritatea, de gros-reprezintă 

o preocupare, fiindcă managementul acestora este dificil şi realizat de un singur 

angajat al primariei ale căror principale atribuţii sunt legate de administrarea spaţiilor 

pieţei. Bugetul de stat este cel care decontează cheltuielile acestor pieţe, iar valoarea 

lor este ridicată în special datorită managementului defectuos, a cheltuielilor generate 

de colectarea şi prelucratea deşeurilor. 

 

În majoritatea oraţelor mari pot fi întâlnite pieţele de gros, care au funcţie principală 

asigurarea unei aprovizionări regulate a populaţiei urbane, în condiţiile unei libere 

concurenţe. Pieţele centrale se deosebesc faţă de societăţile comerciale cu ridicată 

private prin : 

 concurenţa cumpărătorilor şi a vânzătorilor privaţi din a căror activitate rezultă 

formarea liberă a preţurilor ; 

 asigurarea publică a localurilor şi mijloacelor tehnice adecvate desfăşurării 

operaţiunilor, căt şi recepţiei, staţionării şi reexpedierii produselor ; 

 stabilirea unor reguli care garantează comerţul liber între operatori, caracterul 

corespunzator din punct de vedere tehnic şi sanitar al produselor şi transparenţa 

operaţiunilor. 

 

Cele trei condiţii pot fi indeplinite în mod optim prin combinarea performanţelor 

publice şi private (pamântul şi baza materială aparţine în majoritate sectorului public, 

iar activitatea este exclusiv privată). 
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Responsabilităţile administrative referitoare la alimentarea populaţiei urbane cu 

produse alimentare revin municipalităţilor în majoritatea ţărilor, deşi uneori 

cheltuielile sunt greu de suportat exclusiv de municipalitate, astfel la cheltuieli 

participând şi guvernele. Datorită vânzărilor scăzute înregistrate la sfarşitul 

săptămânii, pieţele de gros municipale nu funcţionează sâmbăta şi duminica în 

Germania, acesta constituind un inconvenient pentru cumpărători. 

 

În Germania se pune accentul pe dezvoltarea unei pieţe de gros pentru legume şi fructe 

fiidcă acestea : 

 asigură o concentrare de mărfuri, ceea ce elimină posibilitatea practicării unor 

preţuri nestimulative pentru producătorii interni ; 

 transparenţa sporită în cadrul pieţei ; 

 susţine dezvoltarea în aval a unor magazine şi raioane specializate. 

 

Aceste pieţe de gros au o tradiţie îndelungată în Germania, de peste 100 ani, dar în 

special în ultimii 30 de ani acestea s-au extins şi modernizat. 

 

Sistemul de distribuţie pe verticală, reprezentat de piaţa de gros, are următoarele trei 

mari componente : 

 In amonte, pieţele producatorilor prin care se colecteaza şi concentreaza spre 

valorificare produsele fermierilor dintr-o anumită zonă geografică, pieţe 

deţinute de asociaţiile de producători, care funcţioneaza sub forma juridică de 

cooperative, cumpărătorii acestor legume sunt grosiştii, care au de regulă 

standuri în pieţele de gros. Tranzacţiile se realizează de obicei ca la licitaţie.  

 Piaţa de gros propriu-zisă, care se distinge ca nucleul sistemului de distribuţie a 

legumelor (sunt în proprietatea municipalitatii, infiinţate ca SRL-uri, nu are 

funcţie comercială – doar inchiriază spatii comercianţilor) 

 Cumpărătorii, care formează cea de a treia componentă a sistemului de 

distribuţie, fiind de regula detailisti specializaţi localizaţi într-o zona apropiată 

pieţei de gros (max. 80 km). Supermarketuri, restaurante, firme de catering, 

cantine etc.  

 

Funcţionarea acestui sistem de distribuţie pe verticală a legumelor se concretizează 

prin dezvoltarea unui sistem naţional de piete de gros
56

.    
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5.2.1 Distribuţia legumelor în Uniunea Europeană 
 

Distribuţia fructelor şi a legumelor se realizează prin trei canale diferite:  

 Un canal “scurt” de vânzari directe şi piete locale; 

 Distribuţia “traditională” care implică prezenţa fizică a produselor pe piaţă 

engros (de ex. Rungis sau Bruxelles); 

 Canale “integrate” a căror importanţa creşte tot mai mult.  

Vânzările direct de la producători retailerilor sau firmelor de catering şi vânzarile pe 

pieţele locale (canalele “scurte”) s-au dezvoltat mai ales acolo unde agricultorii se afla 

aproape de oraşe sau de zone turistice, ceea ce le ofera o rentabilitate ridicată a 

recoltelor.   

 

În Uniunea Europeană, achiziţiile direct de la fermieri se ridică, în medie, la 5% din 

volumul total de achiziţii, cu excepţia câtorva ţări precum Marea Britanie, unde ajung 

la 10%. E probabil să se menţină la acest nivel relativ scăzut.    

 

Acest sector nu mai este lider în producţie, ci în marketing. Comercianţii trebuie sa fie 

capabili să capteze informaţii în momentul vânzării şi să le transmită producătorilor o 

dată cu noile comenzi pentru ca agricultorii să se poată adapta la schimbările privind 

cererea. Aceasta generează problema controlului asupra puterii în organizaţiile 

agricole în prima etapă de marketing. 

 

Serviciile de marketing din ţările producătoare îşi susţin produsele prin bugete pentru 

promovarea mărcilor. 

  

Origine – Marci   
Israel - Citrus Marketing Board, Jaffa  

Noua Zeelandă - Apples and Pears, Enza  

Olanda - Greenery 

Africa de Sud - Outspan and Cape  

Belgia – Flandria 

 

Întregul sector engros a avut mult de suferit de pe urma distribuţiei integrate, mai ales 

distribuţia la scară largă, care s-a îndepărtat de piaţa engros. Marile firme de catering 

şi furnizorii de catering manifestă, oricum, tendinţa de a cumpăra direct de la 

producători sau importatori. Firmele en-gros oferă servicii mai bune decat pieţele 

engros şi deci, sporesc volumul, specializarea şi competitivitatea57
. 

 

Studiu de caz – Firma «The Greenery», distribuitor european de legume 

 

Compania The Greenery B.V. este una dintre cele mai mari concerne distribuitoare de 

legume, fructe şi ciuperci din Europa. Firma este axată pe vânzarea de legume, fructe 
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şi ciuperci, iar acţionari ai acestei firme fiind producătorii asociaţi ai cooperativei 

horticole VoedingsTuinbouw Nederland (VTN), din Olanda. Firma are peste 1800 de 

angajaţi. 

 

Cei peste 2000 de producători îşi comercializează producţia prin intermediul firmei 

The Greenery, iar principala activitate a firmei este de a furniza marii retaileri care 

activează pe piaţa europeană, cea din America de Nord şi nu numai, pe tot parcursul 

anului.  

 

Un alt segment ţintă de clienţi sunt firmele engros, de catering, sau firmele ce 

procesează legume, fructe sau ciuperci. Siguranţă alimentară, inovaţia şi sistemul 

logistic au proiritate în activitaţile firmei.  

 

Inovaţia în materie de distribuţie s-a materializat prin lansarea în 2003 a unui portal pe 

Internet, portal prin care producătorii sunt informaţi privind necesarul de produse. 

Portalul ii ajută pe producători să identifice cât trebuie să producă într-o anumită 

perioadă în funcţie de cererile zilnice sau lunare. Personalul firmei poate afla astfel în 

avans situaţia stocurilor viitoare, ajutându-i astfel în activitatea de planificare a 

vânzărilor şi procesul de optimizare a logisticii. 

 

Utilizand acest portal, firma poate prezice, cu o marja de eroare de maxim 10% câte 

legume vor fi disponibile pentru vânzare, în orice zi. De asemenea, sistemul le permite 

cultivatorilor să ţină evidenţa livrărilor şi să îşi comande din timp şi în cantităţile 

dorite materialul de utilizat la ambalarea legumelor. 

5.3 Piaţa legumelor din România 
 

Piata agricolă din România a funcţionat în perioada comunistă ca un sistem centralizat, 

care şi-a câştigat destul de mulţi parteneri externi, în special pe piaţa din Rusia, dar 

după 1990 a pierdut aceste pieţe datorită desfiinţării pieţelor tradiţionale şi lipsei 

legumelor de calitate, cerute la export.  

 

Trecerea la economia de piaţă de la sistemul puternic centralizat a reprezentat o 

provocare, dar în special privind potentialul producătorilor de a identifica corect 

necesarul de produse de pe piaţă, dar şi privind identificarea canalelor cele mai 

eficiente pentru distribuţia produselor agroalimentare. 

 

România prezintă condiţii favorabile pentru dezvoltarea agriculturii legumicole 

fiindcă : 

 are soluri fertile şi teoretic mai puţin poluate decat cele din Europa de Vest, 

 climat propice; 

 know-how tehnic şi tehnologic relativ competitiv; 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

122 

 mână de lucru ieftină; 

 tradiţie în producţia şi exportul de legume; 

 capacităţi de prelucrare a legumelor (încă reduse); 

 mijloace de producţie si stocare neutilizate
58

. 

 

Un important rol l-au avut engrosiştii, care au reprezentat, în special între anii 1990 – 

2000 o punte de legătură între producători şi piaţă cu rol de echilibru al cererii şi 

ofertei (B2B şi chair B2C
59

). Odată cu apariţia pe piaţa din România a marilor 

retaileri
60

 internaţionali şi a înfiinţării pieţei de gros, piaţa de legume a început să se 

structureze, iar producătorii încep să îţi ofere produsele şi serviciile direct şi acestui tip 

de comercianţi care dispun de personal calificat, suprafeţe însemnate de depozitare, 

informaţii privind piaţa şi nevoile consumatorilor, fiind astfel în măsura sa coordoneze 

eficient procesul de distribuţie, dar au continuat să îşi vândă produsle şi engrosiştilor.  

 

Tabel  35. Produsul Intern Brut - România
61

 

*Date semidefinitive 

**Date provizorii 

 

Motivul pentru care pieţele agroalimentare de cartier înca vor 

exista pentru o bună perioada de timp se datorează obiceiurilor 

de cumpărare a populaţiei, care îşi achiziţiona produsele 

agroalimentare în cantităţi relativ reduse şi des din aceste pieţe 

aflate în vecinatate. Obiceiurile de consum se vor schimba 

treptat, iar tendinţa principală este să se cumpere produse 

alimentare mai rar (de preferat o dată sau de două ori pe 

săptămână, din supermarketuri, unde produsele se găsesc într-o 

gamă foarte variată, la preţuri competitive, asigurându-se astfel o 

economie de bani şi de timp, în condiţiile în care cumpărătorul 

este asigurat în ceea ce priveşte controlul calităţii produselor achizitionate.  

 

Legea fondului funciar 18/1991 a avut rolul de a repune în posesie proprietarii 

terenurilor, dar prin aceasta, suprafaţa agricola s-a segmentat în peste 48 de milioane 

de loturi, fiind reconstituite titluri de proprietate în peste 5,6 milioane de cazuri, iar 

procesul de reorganizare în unităţii (asociaţii de producători) care să poata atinge un 

optim de eficienţă este dificil şi foarte îndelungat, mai ales datorită lipsei de know-

how, transparenţă şi înceredere a proprietarilor în formele de asociere (asocierea în 

agricultura având in România exemple negative din perioada comunistă : CAP-urile). 
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 Romania în cifre 

Anul % 

1993 100 

1994 103.9 

1995 107.1 

1996 103.9 

1997 93.9 

1998 95.2 

1999 98.8 

2000 102.1 

2001 105.7 

2002 105.1 

2003 105.2* 

2004 108.3** 
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Legea arenzii, 1/2000, are ca scop accelerarea procesului de mărire a suprafeţelor 

cultivate, prin unirea loturilor deţinute de proprietari diferiţi. 

 

Persistenţa exploataţiilor agricole cu capital majoritar de stat, care îndeplineau 

criteriile de eterogenitate şi mărime pentru a fi eficinete ( 7800-8400ha), a condus la 

apariţia unor probleme manageriale, rezultatele acestora fiind scăzute în raport cu 

potenţialul. 

 

 Problemele agriculturii românesti au fost datorate în special : 

 lipsei de resurse de finanţare,  

 regimului de retrocedare lentă a proprietăţii,  

 slabei organizări a resurselor existente la nivel micro şi macro,  

 politicilor agricole ineficiente şi prost aplicate, a problemelor existente în 

industrie (a furnizorilor de imputuri),  

 a lipsei organizării eficiente a pieţei, 

 lipsa know-how-ului şi a mijloacelor de producţie performante, 

 îmbătrânirea forţei de muncă activă în agricultură. 

 

Ca efect, nivelul randamentelor medii la hectar este de aproximativ două ori mai 

scăzut decât în UE. 

 

Un aspect foarte important îl reprezintă faptul că filierele în acest domeniu se 

organizează încet, iar din acest motiv, toţi ce implicaţi în lanţul alimentar au de 

pierdut : producătorii, pieţele de gros, bursele agroalimentare, consumatorii etc. 

 
Tabel  36. Structura produsului intern brut, pe categorii de resurse (%) 

 2001 2002 2003 2004 

Agricultura Total 13.3 11.4 11.7 13 

Industrie 27.7 28.1 27.3 27 

Constructii 5.3 5.8 6 6.1 

Servicii 44.5 45.3 44.7 44.1 

Servicii de intermediere financiara indirect masurate (SIFIM) -1.5 -1.1 -1.3 -1.5 

Valoarea adaugata bruta (VAB)  89.3 89.5 88.4 88.7 

Impozite nete pe produs 10.7 10.5 11.6 11.3 

Produsul intern brut (PIB) 100 100 100 100 

Sursa: România in cifre (INS) 

 

Agricultorii Români nu deţin încă mijloacele şi cunoştiineţele necesare practicării unei 

agriculturii performante, precum în ţările UE, iar ca exemplu în acest sens, merită 

menţionat faptul că deşi în agricultură activează peste 3 milioane de agricultori, aceştia 

nu acoperă nevoia de produse agroalimentare a celor 22 de milioane de locuitori ai 

ţării, iar în UE, aproxiativ 7,5 milioane de agricultori furnizează în surplus hrana 

pentru peste 350 de milioane de locuitori. 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

124 

 

Dependenţa industriei alimentare de agricultură a dus la reducerea eficienţei acesteia şi 

a reducerii sortimentului de produse, încurajand în acest fel importurile masive de 

alimente prelucrate. 

 

În perioada 1990-1996, prin sistemul de preţuri practicat, motivat de acordarea 

anumitor subvenţii,  au dus la o uşoară relansare a producţiei după 1993 şi a facilitat 

transferul capitalului în celelalte sectoare prin intermediul foarfecei preţurilor. 

 

Liberalizarea totală a preţurilor la produsele agricole a survenit după anul 1977, 

menţinăndu-se doar unele măsuri de susţinere indirectă la câteva imputuri (seminţe, 

tratamente sanitare etc.), însa rezulatele nu au fost pe măsura aşteptărilor, fiindcă piaţa 

nu beneficia de organisme de reglementare şi orientare care să asigure formarea 

corectă a preţurilor şi a concurenţei neîgrădite, chair daca s-a instituit finanaţarea 

directă şi transparentă a agriculturii prin cupoanele agricole şi creditarea 

nediscriminatorie a tuturor agenţilor econimici din sector.  

 

Este necesar ca resursele de care România beneficieză prin ajutoarele acordate de UE 

să fie utilizate în cel mai bun mod şi cat mai repede, pentru a eficientiza agricultura 

romaneasca şi a permite acesteia să concureze cu unităţile agricole din UE la 

standardele de pret şi calitate existente. 

 
Tabel  37. Producţia agricola vegetala 

mii tone 

 2001 2002 2003 2004 

Legume 2877 2864 3358 3679 

Cereale boabe 18871 14357 12964 24713 

Grau şi secara 7764 4441 2496 7644 

Orz şi orzoaica 1580 1160 541 1553 

Porumb boabe 9119 8400 9577 14891 

Floarea soarelui 824 1003 1506 1727 

Cartofi 3997 4078 3947 4655 

Fructe 1353 952 2089 1444 

Struguri 1122 1077 1078 1153 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 

Din tabelul 5 se reiese producţia totală de legume din România  care este de aproape 

3,7 milioane de tone în anul 2004, ceea ce reprezintă un salt cantitativ semnificativ în 

comparaţie cu anii anteriori, 2001-2003.  
 

Tabel  38. Structura producţiei agricole de  bunuri şi servicii agricole, în 2004 (%) 

Vegetala 71 

Animala 28.2 

Servicii agricole 0.8 

Sursa: România in cifre (INS) 
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În 2004, structura producţiei vegetale, animale şi a serviciilor agricole a fost net în 

superioară în cazul producţiei vegetale care reprezintă peste 70% din total. 

 

Tabel  39. Populaţia la 1 iulie în România 

mii persoane 

 2001 2002 2003 2004 

Total 22408.4 21794.8 21733.6 21673.3 

din care feminin 11458.9 11152.3 11127.3 111.0.7 

Pe medii     

Urban 12243.7 11608.7 11600.2 11959.6 

din care feminin 6340.2 6029.7 6033.8 6191.3 

Rural 10164.4 10186.1 10133.4 9777.7 

din care feminin 5118.7 5122.6 5093.6 4910.4 

Sursa: România in cifre (INS) 
 

Populaţia României a scăzut în perioada 2001-2004, de la 22, 4 milioane de persoane 

în anul 2001, la 21,6 milioane în anul 2004. În mediul urban s-a înregistrat de 

asemenea o scădere în anii 2002 şi 2003, urmată de o uşoară creştere în anul 2004. 

Mediul urban a prezentat o scădere mai însemnată a populaţiei în anul 2004.   

 

În ceea ce priveşte veniturile populaţiei, indicele caştigului salariului real a variat 

semnificativ în perioada 1991 – 2004: 

Tabel  40. Indicii castigului salariului real 

1991 81.7 

1992 71.3 

1993 59.4 

1994 59.4 

1995 66.5 

1996 72.7 

1997 56.3 

1998 58.2 

1999 56 

2000 58.6 

2001 61.5 

2002 62.8 

2003 69.9 

2004 76.6 

Sursa: România in cifre (INS) 
 

Evoluţia cheltuielilor totale de consum ale populaţiei este prezentată în tabelul 9. 

Cheltuilelile totale de consum ale gospodăriilor, cu produsele agroalimentare şi 
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băuturile nealcoolice, exprimate în mii lei pe lună, au scăzut procentual de la 52,2% în 

anul 2001, la 46,4% în anul 2004. 
 

Tabel  41. Cheltuielile totale de consum ale gospodariilor 

 2001 2002 2003 2004 

 mii lei lunar / gospodarie  

Cheltuieli totale de consum 30765.1 4744.7 5668.7 7546.3 

 din care în procente   

Produse agroalimentare şi bauturi nealcolice 52.2 49.9 48.6 46.4 

Bauturi alcoolice, tutun 6 5.9 6.3 5.9 

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5.9 6.1 6.1 6.3 

Locuinţa, apă, electricitate, gaze şi alti combustibili 13.5 14.6 14.8 14.8 

Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 2.9 3.2 3.5 3.8 

Sanatate 2.7 2.8 3 3.6 

Transport 5.3 5.6 5.4 6.1 

Comunicatii 3.9 4 4 4.5 

Recreere şi cultura 3.6 3.8 3.8 3.8 

Sursa: MAAPD, Date provizorii pentru 2004 

 

Consumul mediu anual pe locuitor de legume şi produse din legume (in echivalent 

legume proaspete), leguminoase boabe şi pepeni, în România, în perioada 2001-2003, 

a înregistrat o creştere constantă, de la 147,2 kg/locuitor/an  în anul 2001, la o valoare 

de 177.72 kg/locuitor/an în anul 2003. 

Tabel  42. Consumul* mediu anual pe locuitor, la principalele produse alimentare şi bauturi 

 UM 2001 2002** 2003** 

Cereale şi produse din cereale (in echivalent boabe) KG 221.2 225 215 

Cartofi KG 88 90.1 95.4 

Legume şi produse din legume (in echivalent legume 

proaspete), leguminoase boabe şi pepeni KG 147.2 147.7 177.7 

Fructe şi produse din fructe  

(in echivalent fructe proaspete) KG 48.1 45.4 59.6 

Lapte şi produse din lapte, în echivalent  

lapte de 3.5% grasime (exclusiv unt) Litri 197.4 215 225 

Oua Buc 227 238 239 

Carne, produse din carne şi organe comestibile  

(in echivalent carne  proaspătă) KG 48 54.3 60.3 

Bauturi nealcoolice Litri 109 101.1 112.4 

Bere Litri 54.4 56 60.6 

Vin şi produse din vin Litri 25.5 27 23.1 

*Disponibilul de consum **Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu cele din anii precedenţi, 

deoarece au fost calculate pe baza populaţiei de la 1 iulie, rezultate din datele de la recensământul populaţiei şi al 

locuintelor din 18 martie 2002 -  Sursa: România in cifre (INS) 
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Ţara noastră este încă slab dezvoltată economic (agricultură, dar şi industrie), iar o 

parte din problemele sale sunt datorate : 

 slabei organizari, 

 lipsei dotarii tehnice, 

 productivităţii reduse, 

 forţei de muncă slab pregătită, 

 pieţe instabile etc. 
 

Tabel  43. Ponderea sectorului privat în produsul intern brut 

 

 Pentru relansarea agriculturii şi dezvoltarea unei pieţe 

agricole concurenţiale este indicat să se urmarească: 

 promovarea sistemului de exploataţii agricole 

familiale comerciale ; 

 continuarea şi finalizarea procesului de privatizare a 

societăţilor comerciale din agricultură ; 

 încurajarea formelor de asociere în agricultură ; 

 realizarea şi implementarea unui sistem de gestionare 

eficientă a pieţelor pe produse prin promovarea şi 

susţinerea infiinţării pieţelor de gros şi a burselor de 

mărfuri specializate ; 

 susţinerea procesului de organizarea şi pregătire profesională a producătorilor ; 

 crearea unui sistem de informare modern ; 

 simplificarea sistemului de acces la credite şi susţinerea publică a organizarii 

filierelor pe produse ; 

 protejarea intereselor şi investiţiilor agentilor economici din sectror şi nu în 

ultimul rand al consumatorilor prin promovarea sistemelor de verificarea 

calităţii şi originii produselor.
62

 

 

România are condiţii propice pentru producerea legumelor şi fructelor, iar optimizarea 

sistemului poate duce la obtinerea unei surse semnificative de venituri, obţinute din 

exportul legumelor, însă pentru a deveni un sector de activitate competitiv pe plan 

extern, este necesară reorganizarea şi retehnologizarea unităţilor, iar acestea să fie 

gestionate pe bazele managementului modern. Producerea legumelor în condiţii bune 

de eficienţă au o rentabilitate bună şi în special în zonele propice dezvoltarii de 

asemenea exploataţii agricole (luncile răurilor şi zonele din apropierea marilor oraşe). 

 

Organizarea sectorului legumicol pe baze moderne de organizare şi funcţionare, 

reprezintă o proiritate pentru România şi în special pentru a putea asigura necesarul de 

consum al populaţiei într-un mod eficient. Cererea de legume pe piaţă este datorată în 

                                              
62

 Traceability 

Anul % 

1998 61.4 

1999 63.7 

2000 65.6 

2001 68 

2002 69.4 

2003 70.4 

2004 70.8 

Sursa: România in 

cifre (INS) 
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special consumului de legume a populaţiei în stare  proaspătă, dar şi nevoilor 

industriei alimentare, care produce din legume sortimente de produse din ce în ce mai 

variate şi mai calitative. O dată cu creşterea veniturilor populaţiei, consumul – ca 

volum – creşte până la un anumit nivel, iar ulterior acesta se stabilizează, dar cresc 

cerinţele calitative ale produselor alimentare cumpărate. 

 

Piaţa produselor legumicole a fost singura piaţă care a funcţionat, după căderea 

sistemului centralizat, în concordanţă cu principiile economiei de piaţă, iar în această 

privinţă merită menţionate următoarele aspecte : 

 dupa ’89, legumele nu au beneficiat in mod direct de subvenţii din partea 

statului, producătorii fiind liberi să ia decizii privind filiera, achiziţia de materie 

primă, desfacerea de legume şi fructe etc.; 

 formarea pretului s-a facut liber pe piaţă; 

 atomicitatea cererii şi a ofertei. 

 

Câteva aspecte importante lispsesc acestei pieţe: informarea şi transparenţa. Acest 

fapt se datorează lipsei unui sistem centralizat, care să gestioneze informaţiile din 

piaţă. Alte aspecte semnificative sunt: lipsa de omogenitate a produselor şi 

imposibilitatea identificării producătorului
63

. 

 

Concurenţa pe piaţa legumelor din România se manifestă mai puternic în perioadele 

de sezon, când oferta este mai mare comparativ cu cererea. Concurenţa între 

producătorii ducand la scaderea preturilor, iar cele mai mari profituri sunt înregistrate 

de producătorii care ies primii pe piaţă cu producţia.   

 

România este un producator insemnat de legume în Europa de Est, dar producţiile 

obţinute nu ating standarde calitative foarte înalte, iar producţiile obţinute la hectar 

sunt mult inferioare celor obţinute în ţările membre ale Uniunii Europene. 

 

În primele 8 luni ale anului 2005, România a importat 154 mii de tone legume, cu o 

valoare de 29, 8 milioane de euro, exportând peste 6,7 mii de tone de legume cu o 

valoare de 2,3 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ de 13 ori mai puţin că 

valoare decat totalul importurilor.  

 

Principalele ţări în care exportăm legume sunt: Austria, Elvetia, Ungaria, Cehia, 

Moldova, Federatia Rusă, Germania, Slovacia, iar ţările din care România importă 

cele mai însemnate cantităţi de legume sunt Turcia, Serbia si Muntenegru, Olanda, 

Siria, Polonia, Austria, Germania, Egipt, China, Ungaria, Franta, Macedonia şi 

Iordania. 

 

                                              
63

 În engleza, traceability - posibilitatea de a marca produsele şi obţine informaţii privind producătorul şi 

tehnologia utilizată în cultivarea lor. 
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În România, agricultura este unul din pilonii economiei şi a contribuit la realizarea 

PIB-ului cu circa 20% în cea mai mare parte a ultimului deceniu, procent care a scăzut 

în 1998 la 16%. Împreună cu industria alimentară, activităţile legate de agricultură 

contribuie cu mai bine de un sfert la realizarea PIB-ului şi asigură un număr de locuri 

de muncă ce reprezintă o proporţie din total chiar mai mare decât contribuţia sa la 

formarea PIB-ului.  

 

România are un sector agricol considerabil care asigură o diversitate de produse 

animale şi vegetale caracteristice zonei temperate. 

Ponderea mare deţinută de agricultură în economia românească se datorează printre 

altele
64

, abundenţei resurselor naturale. Terenurile agricole reprezintă două treimi din 

suprafaţa ţării. Peste 80% din suprafaţa agricolă este teren arabil, bogat în cernoziom, 

ceea ce face ca cea mai mare parte a ţării să se preteze la cultivarea cerealelor şi alte 

culturi caracteristice zonei temperate. În zonele de câmpie se cultivă mai ales porumb, 

grâu, orz, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr. În zonele de deal, pe lângă porumb există 

culturi de pomi fructiferi şi viţă de vie, iar pe văile râurilor se cultivă legume (cu 

precădere cartofi, varză şi roşii). Sectorul cerealier, care este mare, susţine un sector 

animalier de dimensiuni moderate specializat în creşterea porcilor, păsărilor şi vitelor. 

 

Agricultura constituie un sector mult mai important în România decât în ţările 

învecinate. Cele 35% pe care le reprezintă forţa de muncă din agricultura României 

depăşesc cu mult procentul corespunzător din Polonia (26%),  Bulgaria (24%) sau 

Ungaria (8%)
65

.   în mod asemănător, contribuţia agriculturii la formarea PIB-ului  

este de doar 6% în Polonia, 12% în Bulgaria şi 5% în Ungaria, faţă de 19% în 

România.  De asemenea, întregul sector rural este mult mai mult dominat de 

agricultură în România decât în ţările vecine. Peste 70% din locuitorii din zonele 

rurale ale României lucrează în agricultură, faţă de doar 33% în Polonia şi Ungaria. 

 

Agricultura românească se deosebeşte de cea a vecinilor ei prin:  

 

a) partea mare din producţia agricolă care nu este comercializată, fapt reflectat în 

proporţia mare pe care o reprezintă auto-consumul în consumul gospodăriilor;  

b) prezenţa dominantă a firmelor de stat în sectoarele din amonte şi din aval de 

producţie, ca şi în comercializarea pe piaţă a produselor (la porci şi păsări); şi  

c) absenţa specializării la export. 

                                              
64[1]

 Spre deosebire de evoluţia sa istorică, ponderea agriculturii în formarea PIB-ului şi ocupare a crescut în 

deceniul zece. În 1989 agricultura contribuia cu doar 14% la formarea PIB-ului. Relativa creştere a contribuţiei 

agriculturii la PIB în anii Nouăzeci a fost efectul combinat al unei valori adăugate brute constant sporite în acest 

sector şi al scăderii acestei valori în alte sectoare – industrie în mod special. În ceea ce priveşte ocuparea forţei 

de muncă, creşterile consemnate în agricultură au fost apreciabile, de la 27,5% în 1989 la 37% în 1997. Pentru 

mulţi din navetiştii dinainte de 1989 disponibilizaţi ulterior, ca şi pentru mulţi alţi locuitori din mediul rural, 

agricultura a jucat rolul unui scut de protecţie împotriva sărăciei extreme. 
65[2]

 J. Nash, C. Csaki, “The Agrarian Economies of the Central and Eastern Europe and the Commonwealth of 

the Independent States”, World Bank Discussion Paper no. 387, June 1998. 
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Comparativ cu alte ţări din regiune, o primă caracteristică a agriculturii româneşti este 

dată de dubla ei natură. Există, pe de-o parte, un sector apreciabil al agriculturii mici, 

de subzistenţă, care lucrează aproximativ 60% din totalul suprafeţei agricole şi deţine 

o proporţie asemănătoare  din totalul efectivelor de animale. Deşi realizează o mare 

parte din producţia agricolă  totală, acest sector este aproape complet rupt de piaţă. 

Pentru produsele de bază, procentul producţiei necomercializate în perioada 1994-98 a 

fost de 42%  la grâu, 61% la porumb, 38% la porci, 55% la păsări şi 68% la lapte. 

Cerealele sunt utilizate atât pentru consum uman, cât şi ca furaj, fiind păstrate aşa cum 

se obişnuia în mod tradiţional, în locuri în care sunt supuse unei  deteriorări rapide. În 

ceea ce priveşte legumele, precum cartofii, ele sunt aproape în totalitate cultivate 

pentru consumul propriu.  Consumul alimentar al unei familii medii din România 

provine în proporţie de 50% din producţie proprie. Pentru familiile al căror cap este 

producător agricol, procentul ajunge la 80%. 

 

Pe de altă parte, există o agricultură practicată în scopuri comerciale.  Fermele de stat 

(16% din total), asociaţiile particulare (20%), sau societăţile comerciale agricole (4%) 

lucrează restul suprafeţei.Toate aceste unităţi produc pentru piaţa oraşelor şi ocazional 

pentru export. În pofida procentului mic pe care îl deţine din proprietatea asupra 

pământului, sectorul de stat contribuie cu jumătate din producţia comercializată de 

grâu şi orz, şi cu mai mult de jumătate din producţia de carne (de porc şi pasăre). 

Incepând din 1997, însă, partea sectorului de stat s-a redus ca urmare a privatizării 

unora din unităţi şi lichidării celor ineficiente. 

 

O a doua trăsătură caracteristică a agriculturii româneşti o reprezintă numărul mare de 

instrumente de care dispune statul pentru a controla pieţele produselor agricole. 

Privatizarea agriculturii s-a realizat cu două viteze: pământul a fost rapid restituit 

foştilor proprietari şi urmaşilor acestora în 1991. În restul sectorului, privatizarea a 

rămas în faşă până în 1997 când a înregistrat o oarecare accelerare. Două runde de 

privatizare la nivelul întregii economii, privatizarea prin cupoane din 1992 şi 

programul de privatizare în masă din 1996, nu au cuprins şi societăţile agricole de stat. 

În felul acesta, furnizarea de îngrăşăminte şi seminţe, serviciile de mecanizare şi 

societăţile de depozitare au rămas în întregime sub controlul statului care a continuat 

să deţină, în acest fel, pârghii importante de influenţare a preţurilor pe filiera de 

desfacere a produselor. 1997 a fost primul an în care privatizarea întreprinderilor 

agricole a fost explicit inclusă pe agenda de politică. Procesul a fost însă blocat în 

1998.  

 

Valul de privatizare din 1997 nu a fost suficient pentru a putea reduce rolul statului pe 

filierele de desfacere a produselor agricole. Până în 1998, sectorul de stat a continuat 

să predomine în industriile din amonte şi din aval de sectorul de producţie agricolă. 
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Tabel  44.  Exportul (FOB) si importul (CIF) de legume in Romania in anii 2003 si 2004 

  2003 2004 

  

Export FOB Import CIF Export FOB Import CIF 

Cantitatea 
Valoarea 

mii euro 
Cantitatea 

Valoarea 

mii euro 
Cantitatea 

Valoarea 

mii euro 
Cantitatea 

Valoarea 

mii euro 

Total,  legume   32937   42723   39166   40992 

Olanda    21   4523   42   5337 

Germania    2654   1519   3493   1630 

Italia    26192   1433   29173   828 

Grecia    11   272   19   1089 

Spania    100   301   1459   332 

Belgia        2532   86   2753 

Austria    678   687   1645   508 

Elveţia    901       1068   2 

Turcia    1   9059       5883 

Polonia    35   6660   25   5229 

Ungaria    140   2047   432   1878 

Egipt        2349       2229 

Siria        1088       2496 

China        6473       5703 

Tomate, în stare 

proaspătă sau 

refrigerate  

802 332 28869 3934 473 272 40163 5000 

Olanda      244 35     43 14 

Italia      264 70     314 62 

Spania      214 34 179 140 274 39 

Belgia  26 25 81 12     81 10 

Turcia      19733 2661     18250 2225 

Siria      6947 928     19182 2390 

Castraveţi şi 

Castraveciori în stare 

proaspăta sau 

refrigeraţi  

7173 2921 1292 228 5577 2120 2155 397 

Germania  2632 1115     1332 478     

Austria  20 2     812 359     

Elveţia  2670 856     2037 678     

Turcia      1105 193     1875 353 

Ungaria  78 59 16 3 398 161 2   

Siria  .    81 13     159 25 

Legume uscate, întregi, 

tăiate, felii, sfărâmate 

sau pulverizate, dar 

nepreparate altfel  

518 7840 3216 3837 467 7066 2025 3294 

Olanda  5 3 18 35     6 15 

Germania  4 102 19 66 2 61 21 76 

Italia  435 7285 51 1056 385 6456 41 475 

Spania      13 29 9 132 19 54 

Austria  1 16 9 3 2 44 3 16 

Elveţia  2 25     1 5 1 1 

Polonia      703 1256     434 773 

Ungaria      130 361 6 68 203 452 

Egipt      1559 212     166 158 

China      518 367     897 658 

Sursa: Anuarul Statistic 2005, Institutul National de Statistica  
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În sfârşit, spre deosebire de ţările vecine, în agricultura românească nu există o 

specializare la export. La toate produsele principale, ţara produce aproape de limita 

necesarului intern. La producţia vegetală, o recoltă proastă îndepărtează producătorii 

români de pieţele de export, în timp ce un an agricol bun reface legăturile acestora cu 

exportatorii. Faptul are două influenţe negative asupra randamentului produselor 

agricole la export, ambele având în ultimă instanţă drept rezultat reducerea preţurilor 

la producător. În primul rând, în absenţa unor pieţe de export stabile şi a unei reputaţii 

a produselor exportate, informaţiile referitoare la calitatea produselor româneşti 

comportă costuri ridicate care reduc preţul de export. În al doilea rând, nu există o 

infrastructură specializată în asigurarea fluxurilor unidirecţionale de produse agricole. 

Drept urmare, costurile de transport şi depozitare sunt mai ridicate, ceea ce face ca 

diferenţa dintre preţurile paritare FOB şi CIF să fie mai mare în România decât în 

ţările vecine
66

. 

5.3.1 Exportul de legume din România 
 

România exportă legume în special în Cehia (castraveţi, cornison, salată verde, 

tomate), Spania (tomate), Polonia (cornişon, ardei), Rusia (tomate, ardei), Ungaria 

(ardei), Elvetia şi Austria (cornişon). 

 

În perioada 1997-2001, din punct de vedere valoric, exportul principalelor produse 

agroalimentare a scăzut continuu, de la o pondere de 5,5% în totalul exporturilor 

româneşti, ajungându-se la 1,5%. În anul 2001 s-a putut observa o uşoară revigorare a 

exportului acestor produse, ceea ce a insemnat şi o uşoară creştere a cotei de 

participare la exporturile totale, aceasta fiind de 2,0%. Importurile realizate au deţinut 

ponderi care s-au situat între 3,2% în anul 1997 şi 5,1% în 1998 (4,5% în 2001), în 

totalul importurilor.    

 

Analizând topul primilor cinci parteneri ai României şi ponderea acestora în comerţul 

exterior, se constată că în anul 2001, la capitolul "Legume, plante, rădăcini şi tuberculi 

alimentari", principalii parteneri la export au fost Italia, Germania, Austria, Cehia şi 

Elveţia. Importurile au provenit în principal din Turcia, Polonia, Olanda, China şi 

Ungaria. 

 

Exportul de cartofi românesc avut ca destinaţie ţări precum Moldova şi Federaţia Rusă 

şi mai putin ţările europene, datorită producţiei de cartofi slab calitative din România 

şi a nivelului atins de suficienţă obţinut prin producţia proprie de pe pieţele europene. 

 

                                              
66

 EMIL DANIEL TESLIUC , Politica agricola: realizari şi provocari, CRPE/LUCRARE NR.5/OCTOMBRIE 

1999 
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Tabel  45. Exportul de cartofi din România, în stare proaspăta sau refrigeraţi, în anul 2005, în primele 8 

luni 

Tara Export - Cantitatea (kg) Export - Valoarea (euro) 

R. Moldova 945.720 100.983 

Belgia 1.808 2.338 

Federatia Rusă 1.147 1.287 

Antigua şi Barbad 961 1.165 

Malta 911 939 

Cipru 853 1.513 

Grecia 526 699 

Georgia 373 509 

Liberia 343 337 

Ucraina 309 296 

Insulele Comore 216 339 

Total 953.167 110.405 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
 

În primele 8 luni ale anului 2005, România a exportat castraveţi în cantităţi însemnate 

în Elvetia, Austria, Ungaria, Cehia, Germania şi Slovacia. 

 

Tabel  46. Exportul de castraveţi din România, în anul 2005, în primele 8 luni 

Tara Export - Cantitatea (kg) Export - Valoarea (euro) 

Elvetia 1.787.641 683.170 

Austria 1.758.201 768.434 

Uungaria 681.935 515.174 

Cehia 593.056 368.032 

Germania 255.821 128.897 

Slovacia 119.887 72.327 

Italia 57.375 22.419 

Polonia 40.000 15.097 

Moldova 3.606 5.420 

Total 5.297.522 2.578.970 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

Tabel  47. Exportul din România de ceapa franţuzeasca, usturoi, praz, alte lugume aliacee, în anul 2005, 

în primele 8 luni 

TARA Export - Cantitatea (kg) Export - Valoarea (euro) 

Polonia 23.000 5.661 

Federatia Rusa 20.850 3.545 

Moldova 11.445 6.600 

Panama 603 1.418 

Total 55.898 17.399 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

Tabel  48. Exportul din România de morcovi, napi, sfecla roşie pentru salată, floare de cimp, în anul 2005, 

în primele 8 luni 

Tara Export - Cantitatea (kg) Export - Valoarea (euro) 

Moldova 19.681 12.509 

Ungaria 8.878 8.940 

Total 28.559 21.449 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
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Tabel  49. Exportul din România de tomate, în stare proaspăta sau refrigerate, în anul 2005, în primele 8 

luni 

Tara Export - Cantitatea (kg) Export - Valoarea (euro) 

Federatia Rusa 265.910 139.248 

Moldova 28.955 36.881 

Cehia 19.029 20.126 

Cipru 986 1.257 

Norvegia 629 1.001 

Italia 509 1.039 

Grecia 390 417 

Bulgaria 373 369 

Germania 270 274 

Elvetia 222 234 

Hong-Kong 222 169 

Antigua şi Barbad 193 429 

Malta 122 200 

Thailanda 122 382 

Total 317.932 202.026 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 

România a exportat tomate în stare  proaspătă sau refrigerată în primele opt luni ale 

anului 2005 în principal în Federaţia Rusă, Moldova şi Cehia. Valoarea totală a 

exporturilor a depăşit cu puţin valoarea de 202 mii de euro, în timp ce importul de 

tomate în stare  proaspătă sau refrigerate a depăşita valoarea de 10,6 milioane de euro, 

în aceasi perioadă, ceea ce preprezinta o valoare a exportutrilor totale de 50 de ori mai 

mică decat cea a importurilor de tomate. 

 

Tabel  50.  Exportul din România de varză, conopida, gulii şi legume comestibile, în anul 2005, în primele 

8 luni 

Tara Export - Cantitatea (kg) Export - Valoarea (euro) 

Moldova 48.558 9.340 

Marea Britanie 859 2.533 

Malta 168 455 

Total 49.585 12.328 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 

 

5.3.2 Importul de legume în România 
 

România importă cantităţi însemnate de legume şi în special din Turcia, de unde se 

importă tomate, aproximativ 4.000 de tone annual, iar din Polonia, Siria şi Italia se 

importă cantităţi cuprinse între 130 şi 150 de tone anual. Importul este favorizat, în 

primul rand, de lipsa posibilităţii producătorilor interni de a produce şi furniza tomate 

în perioadele reci. Alţi factori decisivi în promovarea produselor de origine straină îl 

reprezintă taxele scăzute la importul legumelor, în general, şi datorită retelelor de 

distribuţie care au strânse legături cu producători din Turcia. 
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România importă şi însemnate cantităţi de ardei din Turcia, aproximativ 900 de tone, 

în anul 2004, iar o alta ţară din care se importă ardeii în cantităţi însemnate este 

Iordania. Ardeii mai sunt importaţi, în cantităţi mai puţin semnificative din Spania, 

Olanda, Italia, Maroc. 

 

Turcia reprezintă principala sursă externă de castraveţi, 1.240 de tone în anul 2004 şi 

castraveţi cornison, 341 de tone, tot în anul 2004. 

 

Salata verde este importată în special din Olanda, 55 de tone, Spania şi Polonia, în 

cantităţi de 50, respectiv 30 de tone, în anul 2004. 

 

Principala sursă externă de fasole păstai este Grecia, cu un volum de aproximativ 99 

de tone în anul 2004, iar alte ţări din care România importă aceste legume sunt Statele 

Unite ale Americii şi Polonia. 

 

Conopida este importată în special din Turcia -39 de tone, Italia – 19 tone şi din Franţa 

– 10 tone în anul 2004. 

 

Principalele companii şi branduri interne si externe, active şi prezente pe piaţa de 

fructe şi legume din România sunt: Agricantus, Bonita, Dole, Panfruct, Tekasaya, 

Gokcag, Extrafruit, Altun, Sema, Karabelas, Sin, Ersoz, Pegasus, Sema, Balkanakis, 

ILSA, Interfruct, Five SA. 

 

Interesul importatorilor sau distribuitorilor străini sau autohtoni de a participa la studii 

de cercetare a pieţei legumelor este redus datorită dorinţei de a pastra cât mai putin 

vizibile relaţiile de afaceri pe care aceştia le au cu furnizorii sau clienţii din România 

sau de peste hotare. 

 

O bună parte a volumului de legume importat, de exemplu din Turcia sau Siria, este  

tranzacţionată de câţiva mari importatori, iar restul aprovizinându-se de la aceştia, 

principalul criteriu de diferenţiere în piata fiind doar pretul şi conditiile de livrare sau 

plata, calitatea fiind aceiaşi in anumite perioade de timp, motiv pentru care aceştia 

preferă ca transparenţa preţurilor şi informaţiile din piaţă să fie cât mai reduse. O bună 

informare în cadrul pieţei ar avea ca efect micşorarea numărului de engrosişti, iar 

singurele firme de acest gen care ar putea să ramână active în piaţă ar fi cele cu 

investiţii seminficative în mijloace de transport, spaţii de depozitare proprii, care deţin 

contracte de colaborare cu marile lanţuri de magazine sau care importă sau 

achiziţionează direct de la producători cantităţi de legume însemnate, care să le 

permită să tranzacţioneze un volum de legume superior la preţuri competitive.  

În anul 2005, până în luna septembrie, s-au înregistrat următoarele valori în importul 

de legume, în funcţie de ţara parteneră: 
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Tabel  51. Importul românesc de cartofi, în stare proaspăta sau refrigeraţi, în anul 2005, în primele 8 luni 

Tara Import - Cantitatea (kg) Import - Valoarea (euro) 

Serbia şi Muntenegru 19.989.727 1.284.201 

Olanda 7.871.113 2.126.882 

Germania 5.008.715 1.109.935 

Egipt 4.916.660 1.065.781 

Ungaria 3.394.386 857.595 

Franţa 2.722.190 535.441 

Austria 1.721.500 165.311 

Belgia 280.000 34.116 

Grecia 84.000 14.943 

Suedia 42.000 8.405 

Danemarca 39.500 27.247 

Marea Britanie 30.000 17.728 

Israel 3.438 2.075 

Spania 1.250 276 

Africa de Sud 1.160 467 

S.U.A. 942 729 

Italia 200 96 

Iordania 200 40 

Total 46.106.981 7.251.268 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 

România a importat cartofi în anul 2005, în primele 8 luni, în special din Serbia şi 

Muntenegru, Oanda, Germania şi Egipt. Peste 40% din cantităţile importate de cartofi 

au fost importate din Serbia şi Muntenegru. 

 

Importul de castraveţi s-a realizat în special din Turcia, iar volume semnificative s-au 

mai importat din Siria sau Grecia. 

 

Tabel  52. Importul românesc de castraveţi, în anul 2005, în primele 8 luni 

Tara Import - Cantitatea (kg) Import - Valoarea (euro) 

Turcia 784.449 214.277 

Siria 169.846 42.294 

Grecia 76.400 29.817 

Macedonia 68.390 14.575 

Spania 62.099 17.651 

Polonia 49.003 9.259 

Iordania 13.864 3.052 

Moldova 990 119 

Ungaria 345 218 

Liban 113 316 

Egipt 104 158 

Total 1.225.603 331.736 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

 

Ceapa de import a provenit în special din Polonia, Austria, Olanda şi China. 
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Tabel  53. Importul românesc de ceapa franţuzească, usturoi, praz, alte lugume aliacee, în anul 2005, în 

primele 8 luni 

Tara Import - Cantitatea (kg) Import - Valoarea (euro) 

Polonia 10.028.495 1.078.867 

Austria 9.488.550 865.805 

Olanda 7.789.875 2.399.707 

China 5.938.895 1.959.737 

Egipt 3.671.249 557.673 

Germania 3.627.315 212.960 

Turcia 2.014.049 371.145 

Ungaria 503.124 34.932 

Franţa 480.965 63.351 

Belgia 230.120 31.429 

Serbia şi Muntenegru 89.350 24.984 

Macedonia 57.274 19.157 

Italia 54.235 26.119 

Siria 19.369 3.430 

Spania 10.200 3.571 

Cehia 3.000 770 

Argentina 1.050 1.628 

Australia 440 234 

Peru 150 110 

Africa de sud 100 30 

Israel 41 255 

Total 44.007.846 7.655.937 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
 

În ceea ce priveşte importurile de morcovi, napi, sfecla roşie pentru salata, Turcia a 

fost cel mai însemnat partener, exportând în România peste 9 mii de tone în doar 

primele 8 luni ale anului 2005, cu o valoare totală de peste 1,75 milioane de euro. 

Tabel  54. Importul românesc de morcovi, napi, sfecla roşie pentru salata, în anul 2005, în primele 8 luni 

Tara Import - Cantitatea (kg) Import - Valoarea (euro) 

Turcia 9.039.625 1.759.847 

Olanda 2.067.624 553.213 

Polonia 1.591.175 191.917 

Siria 1.054.655 253.132 

Austria 762.420 101.069 

Italia 149.484 40.173 

Ungaria 91.137 59.149 

Belgia 62.433 22.125 

Cehia 15.000 2.504 

S.U.A. 8.000 4.662 

Coasta de Fildes 7.600 1.208 

Germania 7.331 4.396 

Moldova 6.000 3.113 

Serbia şi Muntenegru 4.000 482 

Spania 1.886 623 

Israel 438 396 

Franţa 2 3 

Total 14.868.810 2.998.012 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
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Tomatele în stare  proaspătă sau refrigerată au fost importate în anul 2005 în special 

din Turcia, 22 mii tone în primele opt  luni ale anului, cu o valoare de peste 5,7 

milioane de euro. 

Tabel  55. Importul românesc de tomate, în stare proaspătă sau refrigerate, în anul 2005, în primele 8 luni 

Tara Import - Cantitatea (kg) Import - Valoarea (euro) 

Turcia 22.425.334 5.724.851 

Siria 17.190.400 4.443.861 

Iordania 1.327.768 290.675 

Moldova 279.143 62.714 

Spania 134.073 39.528 

Egipt 102.461 17.295 

Italia 97.617 31.955 

Macedonia 55.070 10.222 

Polonia 50.600 10.180 

Slovenia 36.680 11.004 

Olanda 30.493 20.874 

Serbia şi Muntenegru 19.886 5.249 

Maroc 10.950 3.663 

Senegal 3.497 3.412 

Israel 2.684 1.935 

Suedia 322 409 

Cipru 200 339 

Liban 92 293 

Total 41.767.270 10.678.459 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 

Tabel  56. Importul românesc de varza, conopida, gulii şi legume comestibile, în anul 2005, în primele 8 

luni 

Tara Import - Cantitatea (kg) Import - Valoarea (euro) 

Macedonia 2.133.128 285.639 

Polonia 1.333.300 147.947 

Olanda 837.915 188.172 

Serbia şi Muntenegru 792.819 61.789 

Ungaria 560.405 44.393 

Austria 262.000 32.162 

Moldova 234.000 39.809 

Turcia 185.853 45.170 

Germania 182.146 34.148 

Italia 102.816 38.153 

Spania 43.121 19.355 

Grecia 41.000 9.745 

Franţa 35.864 14.221 

Iordania 25.426 7.691 

Bulgaria 21.000 4.181 

Cehia 4.840 1.595 

Belgia 1.805 1.627 

Siria 1.440 289 

Chile 60 14 

Portugalia 16 9 

Africa de Sud 2 7 

Total 6.798.956 976.116 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
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Varza, conopida, guliile şi legume comestibile au fost importate în special din 

Macedonia în 2005. 

5.3.3 Comerţul cu legume în zona de aprovizionare a Capitalei 
 

În această lucrare am analizat piaţa legumelor în zona Capitalei, punând accentul pe 

anumite legume care deţin o pondere semnificativă din consumul total al populaţiei  şi 

care prezintă un interes sporit din punct de vedere al marketingului agricol pentru piaţa 

Bucureştiului.  

 

Piaţa legumelor din Bucureşti se distinge, spre deosebire de celelalte zone sau oraşe 

ale României, prin mărimea sa, numărul agenţilor economici şi a consumatorilor finali 

fiind semnificativ mai mare decât celelalte oraşe din România, iar investiţiile şi 

concurenţa sunt la un nivel mai ridicat decât în oricare alt oraş al ţării. 

 

În Bucureşti exista o mare diversitate de entităţi implicate în distribuţia legumelor, iar 

în acest sens menţionez în special pieţele agroalimentare de sector, supermarket-urile, 

magazinele agroalimentare, Piaţa de Gros etc. 

 

În Bucureşti locuiesc peste 2 milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 

10% din populaţia României şi ţinând cont şi de veniturile superioare ale populaţiei în 

aceast oraş, se recomandă ca  fiind cea mare şi mai dinamică piaţa de legume din 

România. 

 

Piaţa legumelor prezintă o serie de particularităţi care o reprezintă şi ii conferă o 

specificaţie aparte : 

 varietate foarte mare; 

 grad de sezonalitate diferit; 

 cererea este continuă în timp ce oferta (producţia lor) este sezonieră; 

 grad mare de perasibilitate (de unde şi rolul important pe care il joacă 

distribuţia acestor produse, managementul politicilor de preţ, promovare, 

nevoile speciale de depozitare şi costurile pe care acestea le supun) etc. 

 

Consistenţa ridicată în apa a legumelor şi perisabilitatea lor impune comercianţilor să 

se aprovizioneze cu legume de la producători situaţi în vecinătatea depozitelor proprii 

şi în condiţii de transport propice (mijloace de transport prevăzute cu sisteme de 

climatizare), iar ambalarea produselor să se faca corespunzător pentru a evita pe cât 

posibil pierderile. 

 

Legumele au diverse destinaţii, de la consumul in stare proaspătă, depozitare 

prealabilă, industrializare, export etc., ceea ce necesită existenţa unor canale de 
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distribuţie specifice pentru fiecare destinaţie în vederea diminuarii pierderilor 

cantitative şi calitative. 

 

Un aspect important privind producţia şi distribuţia legumelor îl reprezintă faptul că pe 

aceasta piaţă acţioneaza în paralel pieţele ţăraneşti, cu pieţele unor societăţi comerciale 

cu capital social de stat, privat sau mixt. Mai funcţionează şi societăţi comerciale 

engros specializate în pastrarea (pentru perioade scurte, medii şi lungi) a legumelor. 

Chiar în condiţiile dezvoltării puternice a sectorului privat de distribuţie a legumelor, 

s-a menţinut, la un nivel destul de redus al vânzărilor, fostele întreprinderi specializate 

în distribuţia de legume şi fructe (I.L.F.)
67

.  

 

În pieţele agroalimentare bucureştene există un grad mare de dezorganizare, o acută 

lipsă a condiţiilor de igienă. Lipsă de informare a producătorilor duce la o ofertă de 

produse legumicole neadaptată cererii reale din pieţe, iar condiţiile improprii în care 

legumele sunt depozitate duc la pierderi însemnate suportate de producători sau 

comercianţi.  

 

Înterzicerea comercializării legumelor în pieţele agroalimentare de către alte persoane 

decăt producătorii agricoli, nu si-a atins scopul propus, de a ajuta producătorii să îşi 

vândă produsele direct, fără intermediari, intermediarii reuşind să obţină destul de facil 

certificate de producători, iar în acest fel şi-au asigurat prezenţa în cadrul pieţelor 

agroalimentare din cartierele bucureştene.   

 

Privatizarea unui numar însemnat din pieţele agroalimentare bucureştene a dus la 

investiţii facute de societăţile ce au luat în gestiune pieţele, dar în acest fel s-a produs 

şi o creştere a preţului de inchiriere a tarabelor, o diversificare a activităţilor 

comerciale practicate în piete, care concurează pentru spatiu cu vânzarea de produse 

agroalimentare, dar şi o transparenţă şi mai redusă în privinţa alocării locurilor de 

vânzare a produselor agroalimentare.   

 

Pe piaţa din capitală, consumatorul final are multiple posibilităţi de a cumpăra legume. 

Apariţia pe piaţă, în perioada postdecembristă, a pieţei de Gros, a lanţurilor de 

magazine, a noilor supermarketuri şi magazine cash&carry, a privatizarii unui număr 

însemnat de pieţe agroalimentare de cartier, au facilitat creşterea numărului de locaţii 

în care cumpărătorii finali de legume în stare  proaspătă sau prelucrate să poata intra în 

contact cu oferta comercianţilor sau chiar a producătorilor, ducând la o creştere a 

consumului. 

 

Procesul de privatizare al expoatatiilor agricole specializate pe producţia de legume, 

facând referire în special la acele exploataţii care au în dotare sere şi solarii, au trecut 

în proprietatea sectorului privat în măsura de peste 95%, ceea ce reprezintă un mare 

                                              
67

 Istudor Nicolae, Modele de organizare ale pieţelor agroalimentare, Editura Economica  Bucureşti, 2000 
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câştig pentru sectorul acesta de activitate, producţia şi comercializarea de legume, 

fiindcă principalele forţe care vor actiona pe piaţă vor fi cele concurenţiale, iar 

intervenţia statului va fi restransă la anumite reglementari legislative şi măsuri 

punctuale de încurajare a producţiei interne. 

 

Populaţia Bucureştiului cumpără legumele din pieţele agroalimentare, pe care sunt 

prezenţi şi foarte activi, producătorii de legume ce cultivă suprafeţe relativ reduse, dar 

în acelasi timp creşte în volum vânzarea de legume prin supermarketuri şi alte 

magazine amplasate în cartiere.  

 

Datorită schimbării stilului de viaţă şi al apariţiei supermarketurilor, locuitorii 

Bucureştiului  încep sa îşi facă cumpărăturile, inclusiv achiziţia de legume proaspete 

din aceste noi locuri de vânzare, unele localizate chiar în centrul orasului, fapt mai rar 

întâlnit în oraşele europene, datorită lipsei spaţiului necesar ridicării unei asemenea 

construcţii.  

 

O altă explicaţie în ceea ce priveşte alegerea marilor retaileri de a amplasa magazine 

în centrul oraselor poate fi explicată prin faptul că aceste suprafeţe centrale mari, pe 

care pot fi amplasate supermarketuri sunt încă disponibile la preţuri rezonabile, 

comparativ cu oraşele din Europa de Vest, dar mai ales fiindcă deţinerea unui 

autorurism este un lux, pentru locuitorii din Bucureşti, iar transportul în comun este 

încă un mijloc de deplasare foarte utilizat de majoritatea locuitorilor.  

 

Utilizarea mijloacelor de transport în comun, pentru a face cumpărături, limitează 

cumpărătorilor posibilitatea de a se deplasa pe distanţe mari şi a cumpără în cantităţi 

însemnate, în acest fel reducându-se din beneficiile efectuării cumpărăturilor din 

supermarketuri, care justifică timpul şi efortul doar dacă sunt cumpărate cantităţi 

însemnate de produse, iar acest aspect îi pune într-o poziţie concurenţială net 

favorabilă pe retaileri care gestionează supermarketuri în zone cat mai populate. 

 

În cele ce urmează am analizat preţurile medii la principalele legume şi fructe pe piaţa 

agroalimentară a Capitalei. 

 

Dupa cum se poate observa în tabelul de mai jos, cele mai mici preţuri sunt practicate 

în special în pieţele engros din Bucureşti. Ofertele de preţ pentru legume şi fructe din 

pieţele de cartier, precum Piaţa Veteranilor şi Piaţa Dorobanti diferă semnificativ ca 

valoare, iar principalul criteriu la stabilirea preţului îl reprezintă amplasarea pieţei, dar 

şi preţurile practicate de administraţia pieţei pentru închirierea tarabelor, înţelegerile 

pe care le fac comercianţii din pieţe în ceea ce priveşte preţul minim de vânzare, 

calitatea legumelor, oferta de pe piaţă etc.. 
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Tabel  57. Preturi estimative în pieţele şi angro-urile şi supermerketurile din Bucureşti la fructe şi legume 

în perioada Iunie - Iulie 2004 

mii lei (ROL) 

 
*PDG – Piata de gros 

 

În analiza preţurilor înregistrate în capitală la legume si fructe în perioada iunie-iulie 

2004, am urmărit preţurile practicate de retaileri (supermarket – Carrefour şi 

Cash&Carry – Metro), în angrouri (Voluntari şi PDG) şi în pieţele agroalimentare 

(Veteranilor, Amzei şi Dorobanţi). 

 

Comparând preţurile practicate în Carrefour şi Metro, putem constata că preţurile 

practicate la banane, ca exemplu, sunt destul de apropiate, dar în special datorită 

modului specific în care se comercializează bananele. Pe piaţa din Romania activând 

doar caţiva mari importatori şi reprezentanţi ai anumitor companii/branduri externe 

mari, iar concurenţa între aceştia fiind puternică, chiar dacă în anumite situaţii şi 

perioade, clienţii directi (unii engrosişti) îi suspectează de practicarea unor preţuri 

convenite datorită variaţiilor simultane, neconcurenţiale, în situatia în care 

aprovizionarea se face de la furnizori externi diferiţi, la termene de plată, livrare şi în 

alte condiţii contractuale ce pot să difere substanţial. Aceste posibile practici ar putea 

avea ca scop reducerea pierderilor în cazul anumitor importuri. 

În ceea ce priveşte preţurile practicate la legume, acestea diferă substanţial între cei 

doi retaileri, la unele legume, variatii posibil influenţate de preţurile practicate de 

furnizori si a calităţii produselor ce poate să difere.  
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Angroul Voluntari este cel mai activ şi bine aprovizionat (volum şi sortiment), acesta 

tranzacţionând cele mai însemnate cantităţi de legume şi fructe, o bună parte din 

import, dar după cum se poate observa, înregistrând preţuri la legume, uneori mai mari 

decât în PGB, unde volumul tranzacţionat de legume şi fructe este, în general, mai 

redus. 

 

Din tabelul de mai sus (51) se poate observa că cele mai mari preţuri în pieţele 

agroalimentare, la legume se înregistrează în pieţele din centru (Dorobanţi şi Amzei) 

în timp ce în piaţa Veteranilor preţurile ajung la valori mult inferioare (ex. tomate). 

  

În oraşele europene dezvoltate, majoritatea familiilor dispun de autoturisme, 

permiţăndu-le să iasă din centrul oraşului, în zonele periferice, de unde să se 

aprovizioneze mai rar si mai regulat cu alimente şi alte bunuri de larg consum. Această 

situaţie nu este specifică pieţei bucureştene. 

 

În capitală, persoanele cu viaţă activă, în special tinerii şi salariaţii, preferă să îşi facă 

cumpărăturile cât mai rar pe perioada săptămânii şi preferă supermarketurile, datorită 

preţurilor mai reduse, ofertei largi şi diversificate de produse, având posibilitatea să 

gasească toate produsele necesare într-un singur loc, dar şi a timpului disponibil redus 

pentru a face cumpărături, care este în concurenţă cu cel dedicat muncii, familiei şi 

relaxării. 

Cumpărarea de legume din pieţele agroalimentare este preferată în special de 

persoanele mai în vârstă, în special din obişnuinţă, dar şi pentru faptul că pot 

achiziţiona produse de consum de la distanţe relativ reduse faţă de locuinţă, iar 

veniturile reduse nu le permit să achiziţioneze alimente în cantitati mai mari, care sa le 

ajungă pentru perioade mai îndelungate. 

5.3.4 Principalii participanţi şi locaţiile de comercializare a 

legumelor pe piaţa din Capitală 
 

În cadrul pieţei legumelor participa diverse entităţi, ca mărime, scopuri lucrative, 

origine etc. Toţi aceşti participanti în cadrul reglementării, producerii şi distribuţiei de 

legume pe piaţa din România au roluri distincte şi participă activ la operaţiunile pieţei 

legumelor. 

 

Principalele categorii de participanţi în comerţul legume: 

 agricultorii, cultivatori de legume şi societăţile specializate în producerea de 

legume (ex. SC Berser SA, SC Leoser SA, SC Milser SA); 

 comercianţii (engrosiştii, firme de distribuţie, supermarketurile, magazinele de 

cartier etc.); 

 transportatorii; 
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 producătorii de abalaje; 

 asociaţiile de producători şi de marketing; 

 unităţile de prelucarea a legumelor; 

 unităţile alimentare (restaurante, fast-food-uri, cantine etc.); 

 administraţia publică (reprezentaţa adminstraţiile pieţelor etc.) şi alţii. 

 

Principalele tipuri de locaţii în care se comercializează legume sunt: 

- angrourile (ex. Voluntari, PDG, Militari); 

- retailerii (cash&carry, supermarketuri, discounteri etc.); 

- pieţele agroalimentare (privatiyate si neprivatizate); 

- aprozarele (magazine specializate în distribuţia de legume şi fructe) etc. 

 

În ceea ce priveste cultivarea si comercializarea de legume se disting câteva proiecte 

iniţiate de compania Syngenta Agro SRL, care oferă producătorilor, precum Biofarm 

SRL un pachet complet (tehnologie OptiTech - seminţe, chimicale, know-how etc.), 

iar produsele rezultate (ex. cartofi) sunt comercializate sub un anume brand (ex. 

Desoy, Happy etc) în special în supermarketuri (CORA, Carrefour etc).  

 

Aceste iniţiative au ca scop promovarea de produse calitative, obţinute prin utilizarea 

unei tehnologii de ultimă oră, rezzultand nivele superioare de productivitate şi 

rentabilitate, proiecte ce au  ca scop fidelizarea clienţilor supermarketurilor, dar şi a 

consolidării colaborării între partenerii implicaţi în aceste proiecte. 

 

5.3.4.1 Producătorii de legume 
 

În România se disting două categorii distincte de producători de legume :       

 producătorii privati individuali (mici exploataţii agricole); 

 fostele societăţi agricole de stat specializate în cultivarea legumelor ce deţin în 

proprietate importante suprafeţe de cultivare a legumelor în sere şi solarii, care 

au fost privatizate în majoritatea lor în decursul ultimilor 15 ani. 

 

Ambele tipuri de producători se confruntă cu probleme privind : 

 concurenţa exercitată de produsele legumicole din import, 

 în relaţiile cu furnizorii predomină preţurile mari ale inputurilor, care sunt de o 

calitate îndoielnică (pesticide de import falsificate, seminţe de calitate slabă 

etc.) 

 în cu clienţii, problemele privesc preţurile oferite pe piaţa internă care sunt mici 

şi lipsa unor contracte ferme, 

 lipsa dotărilor corespunzătoare a depozitelor şi a mijloacelor de transport, 

efectuarea manuală a operaţiunilor de transport intern etc. 
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În ceea ce priveşte recepţia şi condiţionarea produselor, aproape 80% din producători 

nu dispun de utilaje specifice, iar o mică parte dispun de personal calificat şi de spaţii 

de depozitare corespunzătoare. 

 

O mare problemă o reprezintă pentru agricultori lipsa informaţiilor cu privire la piaţa 

legumelor.  

 

În faza de producţie şi expediere, concentraţia geografică din zonele cele mai 

favorizate cu cei mai buni producători de fructe şi legume determină apariţia de 

regiuni specializate în anumite culturi.   

 

Există unităţi cu caracteristici pedologice şi climaterice specifice, dar şi spatii şi 

entitati economice unde diverşii producători au interese comune, fie aceştia unităţi de 

producţie, de expediţie sau de procesare.  

 

Acesta este nivelul asupra căruia trebuie să se concentreze cercetarea aplicată şi 

experimenţele şi în care practicile privind recolta şi capacitatea de a crea noi produse 

şi noi soiuri îşi are rostul, ca o condiţie iniţială pentru orice sistem.  
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Figura 7. Harta bazinului de aprovizionare cu legume al Capitalei 

Sursa: PGB, AMCO Press 

 

Principalele judeţe care furnizează legumele pieţei Capitalei sunt: Ialomiţa, Arges, 

Damboviţa, Călărasi, Buzău, Giurgiu, Targovişte, Ilfov, Prahova. 

 

Ca exemplu, în America de Nord, producătorii sunt integraţi în câteva zone, astfel 

încat magazinele şi consumatorii sunt asiguraţi cu provizii de bunuri pe întreg 

parcursul anului. În această privinţă, producătorii şi comercianţii operează în câteva 

state federale sau chiar ţări, obţinând informaţii cu privire la producţie şi operând 

tehnici, ori de cate ori este posibil. În general, este mult mai dificil pentru universităţi 

şi centre de experiment sa dea dovada de atata flexibilitate în a oferi informaţii de câtă 

au nevoie producătorii şi comercianţii.   
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5.3.4.1.1 Producătorii individuali 
 

Aceştia sunt în majoritate agricultori ce deţin suprafeţe mici de producţie şi execută 

lucrările din ciclul de producţie al legumelor manual, fără a dispune de fonduri sau 

know-how pentru a dezvolta producţia sau a accede la diverse surse de finanţare.   

 

Producători îşi vând producţia la comercianţi sau direct în pieţele agroalimentare la 

tarabe. Profitabilitatea acestui gen de activitate, distribuţia directă, este destul de 

redusă, având costuri de distribuţie însemnate, dublate de pierderi datorate depozitării 

necorespunzătoare şi a transportului cu mijloace de transport inadecvate. 

 

Principalele drepturi ale producătorilor şi comercianţilor ce îşi comercializează 

produsele în pieţele agoroalimentare de sector din Bucureşti sunt: 

 să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă; 

 producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la 

Administraţia Pieţei cântare verificate metrologic; 

 să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire; 

 să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care 

le comercializează; 

 să aibă acces la toate serviciile oferite de Administraţia Pieţei; 

 să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei; 

 alte drepturi oferite de administratorul pieţei. 

 

Din obligaţiile producătorilor şi comercianţilor ce îşi vând legumele în pieţele 

agroamimentare de sector: 

 afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor 

legale; 

 respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor; 

 etalarea instrumentelor de măsură; 

 folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic; 

 inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau 

asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă; 

 menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi 

transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte 

ori este cazul; 

 Error! Hyperlink reference not valid.să nu expună mărfurile în afara locului de 

vânzare alocat; 

 să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 

 să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după 

închiderea acesteia etc.  
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5.3.4.1.2 Societăţile specializate în producerea de legume 
 

Societatile agricole de stat specializate în cultivarea de legume au fost în mare parte 

privatizate, iar procentele detinute de stat reprezinta în cele mai multe cazuri valori de 

cateva procente din totalul acţiunilor sociale. 

 

Daca întreprinderile agricole de stat erau considerate în era comunistă unităţi 

strategice, acum acestea si-au schimbat proprietarii şi sunt gestionate pe baza legilor 

economiei de piaţă în care ineficienţa este sancţionată în special de concurenţa, iar 

principalul risc la care sunt expuse sunt legate de faliment. Chiar şi dacă în ultimii ani, 

în aceste unităţi, gestionate în mare parte de stat, au fost investite sume insemnate, de 

mii de miliarde de lei, nu numai că nu s-au rentabilizat, dar au înregistrat însemnate 

pierderi şi datorii semnificative, către bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale, fiind 

de multe ori finanţatoarele unor campaniile electorale.  

 

Numai în judetul Iaţi, au fost privatizate de catre Agentia Domeniilor Statului 14 IAS-

uri, inclusiv serele Selefer Dancu
68

. Pentru infiintarea serelor, care s-au dat în folosinta 

în 1975, au fost cheltuite 59 milioane de lei. Pentru cultivarea legumelor, Sere Dancu 

dispunea de 42 hectare de sere incalzite, 14 ha sere reci, 3 ha sere pentru cultivarea 

florilor şi de 54 ha teren arabil pentru cultura legumelor în cimp. Pina în 1990, la Sere 

Dancu se produceau anual 3.000 tone legume destinate exportului şi 13.000 tone 

pentru consumul intern. Pentru ca pâna în 1989, legumicultura reprezenta o activitate 

de bază în agricultură, societatea Sere Dancu era considerată fermă de interes 

strategic. Dupa 1990, dar mai accentuat dupa 1995, serele de la Dancu au inceput să 

fie distruse, furându-se de la sticlă şi pâna la calorifere. În ultimii ani, la Dancu au 

început iarăşi să fie produse legume, pe o suprafaţă incomparabil mai mică decit până 

în 1989.  

 

Pe raza bazinului de aprovizionare al capitalei există câteva mari exploataţii 

legumicole din care menţionăm o parte din aceste unităţi: Berser, Leoser, Milser etc. 

Aceste societăţi dispun de baza materiala (sere, solarii, sedii etc) şi know-how-ul 

necesar producerii şi comercializării unor cantităţi semnificative de legume. 

 

Acesti producători de legume îşi comercializează producţia prin intermediul diverselor 

canale de distribuţie a legumelor existente pe piaţa din Bucureşti, întâlnindu-se sitaţii 

în care producţia se vinde unor intermediari sau chiar direct catre lanţul propriu de 

distribuiţe, care poate să includă chiar şi magazine proprii de desfacere, direct către 

consumatorul final sau standuri în complexele engros de legume şi fructe. 

 

 

 

                                              
68

 Sursa : www.evenimentul.ro 
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5.3.4.1.2.1 Studiu de caz – SC BERSER SA 

 

Societatea S.C. Berser S.A. Bucureşti a fost infiintata în baza H.G. nr.620/1998 prin 

reorganizarea "Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor 

Horticole
69

".  Societatea a fost infiintata în vederea intreprinderii urmatoarelor obictive 

de activitate: 

 producerea de legume în cultură protejată;  

 prelucrarea legumelor; 

 comerţul cu legume pe piaţa internă şi pe piaţa externa; 

 prestări servicii ce privesc activitatea de bază. 

 

S.C. Berser S.A. este constituită ca persoană juridică şi are departamente de : 

contabilitate, tehnic, producţie; având autonomie financiară şi formă juridică de 

societate pe acţiuni cu capital majoritar privat, statul deţinând doar cateva procente din 

total, restul de 95% fiind capital privat. Principalul acţionar este firma SC Elison 2000 

SRL, firmă înregistrata în judetul Ilfov, şi specializată în prezent pe transportul de 

mărfuri, chiar dacă în anii 2002 şi 2003 a avut ca activitate principală, conform 

clasificarii CAEN, activitatea da comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete. 

Acţionar în cadrul firmei SC Elison 2000 SRL este firma SC Leader International SA, 

cu sediul social în judetul Ilfov, şi care desfăşoară  activitate de producţie conserve din 

legume şi fructe în Caracal. Cele doua firme, care deţin majoritatea acţiunilor SC 

Berser SA, fac parte dintr-un grup de firme specializat pe comertul, transportul şi 

procesarea legumelor. Astfel, firma Berser produce legume, firma Elison 2000 are ca 

prima activitate transportul către procesare şi comercializarea legumelor în complexul 

engros PGB şi în alte locatii, iar Leader Internaţional procesează legumele, distribuind 

conservele obţinute către marile lanturi de magazine (Metro, Cora, Carrefour, XXL – 

Metro lansând comenzile zilnice cele mai mari, de peste 10 milioane ROL). 

Activităţile celor trei firme se completează reciproc, obţinându-se astfel un avantaj 

concurenţial în ceea ce priveşte marketingul producţiei de legume. 

 

Adresa sediului  SC Berser SA este în Bucureşti, sectorul 4, strada Binelui nr.6, iar 

producţia se realizeaza în aceiasi zona în urma cultivarii a peste 30 de hectare. 

 

Producţia este împărţită în două cicluri anuale, când se cultiva 24-25 hectare cu 

tomate, 5 hectare cu castraveţi şi 0,5 hectare cu răsaduri. Producţia obţinuta la hectar, 

în serele acoperite cu sticla, variaza la tomate între 62-65 de tone, iar în cazul 

castraveţilor se obtin productii ce variaza între 80-85 tone la hectar, rezultand o 

producţie totala de aproximativ 500 de tone de tomate şi 400 de tone de castraveţi pe 

fiecare ciclu. În ultimii ani s-a înregistrat o creştere anuală a producţiei de peste 15%, 

                                              
69

 Aceasta institutie, în 1999, şi-a schimbat denumirea în "Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru 

Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole" 
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iar soiurile cultivate de tomate sunt din import (Profilo, Kamaro, Lemance), ca şi cele 

de castraveţi (Farbio). 

 

Primul ciclu dureaza între sfârşitul lunii august şi începutul lunii decembrie, iar ciclul 

doi incepe la începutul lunii februarie şi se sfarşeşte la sfârşitul lunii mai.  

 

O puternică concurenţă o fac pe piaţă legumele importate din Turcia, Iordania, Siria, 

unde subvenţiile pentru export ajung până la 30%, ceea ce face ca uneori aceste 

produse sa fie comercializate la preţuri de dumping. 

 

Un aspect important pentru producţia obtinuţă în sere, dupa aderarea României la UE 

il reprezintă faptul că nu se va mai permite cultivarea în sere direct pe pământ, ci vor 

trebui achizitionate pachete cu o turbă specială în care se vor cultiva legumele, 

asigurându-se astfel un microclimat perfect curat şi care nu duce la poluarea mediului 

(ex. scurgerea substanţelor chimice utilizate în sol şi înfiltrarea în apa freatică). Pentru 

conversia unui hectar de sere la acest sistem, sunt necesari peste 17 mii de euro. 

 

Managementul firmei Berser se implica activ in sustinerea intereselor firmei si a 

acestui sector de activitate prin participarea in diferite organizatii (ex. consiliile pe 

produs). Din obiectivele urmărite de producători, în speţa societatea Berser, în 

participarea în cadrul consiliilor pe produs: 

 acordarea de prime la export, care nu s-a mai acordat în ultimul an, 2004, 

 creşterea subventiilor acordate la producţie (de la 5000lei ROL pe kilogram în 

anul 2004) ; 

 elaborarea unor strategii de combatere a importurilor de legume la pret de 

dumping etc. 

 

Subvenţia pentru producţie se acordă pe baza întocmirii lunare a unui dosar realizat 

special în acest scop, care trebuie să conţină facturile de vânzare a producţiei şi cu 

documente justificative că banii s-au încasat, Dosarul conţine cantiăţile de legume 

produse, pe categorii şi preţurile la care acestea au fost vândute. Dosarul se trimite 

catre aprobare la primarie, după avizare este trimis la Direcţia Agricolă a Municipiului 

Bucureşti şi trimis, dupa avizare la Ministerul Agriculturii, iar în final suma este 

transferată către trezoreria Directiei Agricole a Municipiului Bucureşti, banii fiind 

incasaţi de trezoreria în care societatea Berser îşi are deschis contul. Subvenţia se 

acordă doar pentru plata furnizorilor de energie electrică, seminţe, gaze etc. Cu aceşti 

bani nu se pot acoperi unele costuri, precum salariile angajaţilor. 

 

Din principalele realizari ale Berser enumar: implementarea unui sistem de irigare 

performant prin picurare, care dozează şi distribuie corespunzator cantitatea de apă cu 

cea de îngraşaminte sau pesticide, centrala de încalzire proprie care este alimentată pe 

gaz şi care consumă cantităţi însemnate de gaze în perioadele reci, facturile ridicându-
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se la valori de peste 5-6 miliarde de lei ROL pe luna în sezonul rece, care durează 

aproximativ 6 luni. 

 

În perioada imediat următoare se urmareşte obţinerea unui fond SAPARD, pentru 

extinderea suprafeţei cultivate acoperită, în sere de sticlă, care ar putea costa peste 

400mii de euro, pentru extinderea unei suprafeţe de 5000mp, analizandu-se în acelaşi 

timp şi posibilitatea achiziţionării şi implementarii unui sistem de captare a emisiilor 

de CO2 de la centrala termică şi introducerea acestor emisii într-o cantitate controlată 

în sere, unde este necesar pentru o creştere cât mai bună şi rapidă a legumelor. 

 

Datorită tehnologiilor utilizate, a seminţelor plantate se preconizează ca în următorii 2 

ani, realizarea unei creşteri a producţiei de până la 300 de tone de tomate la hectar, 

faţă de cele 60-70 obţinuţe în prezent, care sunt mult inferioare producţiilor obţinute în 

Olanda, unde se ating producţii medii care variază între 400 şi 500 de tone la hectar. 

 

O alt obiectiv important pe termen mediu este obţinerea acreditărilor necesare (gen 

Eurep GAP), pentru ca integrarea în UE şi alinierea ţării noastre la normele europene 

sa nu perecliteze activitatea desfaşurată de Berser. 

 

Pentru a eficientiza activitatea de desfacere a legumelor produse, SC BERSER SA 

trebuie să continue colaborarea prin contract de colaborare cu marii retaileri, 

supermarketuri şi reţelele cash&carry, care lansează comenzi în mod regulat şi a căror 

vânzări de legume cresc în mod constant, acestea fiind societăţi care îşi onorează 

plăţile la timp, asigurând astfel fluxul de numerar al firmei şi permiţând obţinerea de 

credite pentru extinderea suprafeţei de cultură sau retehnologizarea capacităţilor de 

producţie existente.  

 

Pentru societăţile care cultivă legume pe suprafeţe întinse este de preferat colaborarea 

cu  canalele de distribuţie directe şi lungi, care permit obţinerea unor profituri sporite 

pe unitatea de produs.  

5.3.4.1.2.2 Studiu de caz – SC LEOSER SA 

 

Serele Leoser se întind pe o suprafaţă de 90 hectare. În ultimii trei ani s-a obţinut o 

creştere importanţă a producţiei de legume extra timpurii, ajungându-se la o producţie 

de circa 16.000 tone/an. Din această cantitate, un procent de 20-25% este destinat 

exportului
70

.  

 

Culturile de bază din aceste sere sunt castraveţii, roşiile, varza, ardeii grasi, salata şi 

guliile. Seminţele provin din import, cele de tomate din Israel şi Olanda, iar cele de 

castraveţii din Olanda. În privinţa tomatelor sunt prevăzute două cicluri: se cultivă în 
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decembrie şi se recoltează în luna iunie, iar al doilea ciclu incepe în iulie şi se 

recoltează în octombrie, noiembrie.  

 

Tehnologia acestei sere prezintă câteva elemente noi, între acestea, irigarea prin 

picurare, prin intermediul căreia îngraşămintele sunt oferite foarte bine calculat şi în 

fiecare zi. Un alt element de noutate îl constituie stimularea florilor de tomate cu 

bondari. Datorită formulei inovatoare de stimulare a polenizării cu bondari, producţia 

din ultimii trei ani a crescut cu aproximativ 30%.  

 

De asemenea, în ultimii ani a fost descoperită o tehnologie care permite lăsarea unui 

lastar în plus la tomate iar acesta a ajutat creşterea producţiei la 140 -150 tone la 

hectar. La ora actuală, producătorii de la aceasta sera ofera spre vanzare tomatele cu 

30.000-32.000 lei/ kilogram iar preţurile nu vor mai creşte la producator. 

 

În scopul măririi eficienţei se urmăreşte ca pe viitor să se elimine, în cazul unor 

procese tehnologice, factorul uman şi să se introducă tehnicii computerizate, pentru  

procese precum: acoperirea cu geamuri, automatizarea distribuţiei de apa, sistemul de 

închidere - deschidere al geamurilor să se realizeze doar prin intermediul 

computerului.  

 

Începând cu anul 2004 s-a încercat introducerea unui sistem de încălzire centrală 

propriu, sistem care necesită o investiţie de aproximativ 8 milioane de Euro, iar în 

următorii 10 ani, un obiectiv primordial il constituie extinderea suprafeţelor de sere 

calde pentru a creşte producţia. 

 

5.3.4.2 Pieţele agroalimentare de sector 
 

Numărul total al pieţelor agroalimentare din Bucureşti este de 47, din care : pieţe 

privatizate sunt 26, iar pieţe neprivatizate 21. 

 

Managementul pieţelor privatizate este asigurat de firmele ce au concesionat aceste 

spaţii, iar pieţele neprivatizate sunt gestionate de reprezentanţii administratiilor 

pieţelor din fiecare sector al Bucureştiului. 

 

Sector 1 

Neprivatizate Aviatiei Bd-ul Aerogarii 1  

  Domenii Bdul Ion Mihalache 138-140  

  Dorobanti Radu Beller 3-5  

  Matache Luncani 5  

  Mures  Mures 51  

  Pajura  Pajurei 7  
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Privatizate 1 Mai  Bdul Ion Mihalache 60  

  16 Februarie  Pieţei  

  Amzei Cristian  Tell 6 

  Floreasca  Banu Antonache 

Numar total piete Sector 1 - 10 

 

 
 

 

Figura 8. Harta Bucureştiului şi numarul de piete din fiecare sector
71
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Sector 2  

Neprivatizate Colentina Sos Colentina colt cu Mr. Bacila 

  Latina  Latina 1 

  Obor  Campuri Mosi 3-5 

  Pantelimon (Dobroiesti) Aleea Pantelimon 500 1 

 

Privatizate Delfinului Bd-ul Chisinau 1  

  Gemeni Vasile Lascar 105 

Numar total piete Sector 2 – 6 

 

Sector 3  

Neprivatizate Bobocica Lt.N. Pascu 2  

  Ozana  Fetesti 23A  

  Traian  Calea Calarasilor 120-122  

  Unirii  Calea Vacaresti 2 

 

Privatizate Ambrozie   Camil Resu 41  

  Minis (Titan 2)  Aleea Minis 5 

  Nicolae Grigorescu (Titan 1) Nicolae Grigorescu 

  Ramnicu Sarat  - Bd-ul Ramnicu Sarat/B-dul Camil Resu 1 

Numar total piete sector 3 – 8 

 

Sector 4  

Privatizata Aparatorii Patriei Sos Berceni 183B 

  Berceni oltenitei Berceni 25 

  Norilor   Ctin Radulescu Motru 9 

  Progresul   Sos. Giurgiului 109 

  Resita   Resita  

  Straduintei  Straduintei 1  

  Sudului   Nitu Vasile 1  

  Timpuri Noi  Timpuri noi 

Numar total piete sector 4 - 8 

 

Sector 5  

Neprivatizate 13 Septembrie  Sos.Alexandriei 3-5 

  Centrul Comercial Sos Alexandriei 122 

  Cosbuc  Bdul Regina Maria 122-124 

  Cotroceni  Elefterie 47 

  Ferentari  Calea Ferentari 148 

  Rahova  Alexandrei 3-5 

Privatizate Niky Scorpion  

Numar total piete sector 5 – 7 
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Sector 6  

Neprivatizate Giulesti  Calea Giulesti 247 

 

Privatizate Crangasi  Calea Crangasi 87  

  Drumul Taberei Drumul Taberei 44  

  Ghencea  Bdul Ghencea 47 

  Gorjului  Bdul Iuliu Maniu 136-140 

  Orizont  Drumul Taberei 18 

  Valea Ialomitei Aleea Baiut 6 

  Veteranilor  Bdul Iuliu Maniu 80-90 

Numar total piete sector 6 - 8 

 

Preţurile medii lunare percepute pentru închirierea unei tarabe producătorilor se ridică 

la 120 RON, la care se adaugă o taxă zilnică de piata de 5 RON şi un cost pe ladiţa 

comercializată de produse de 1 RON. Pentru a avea acces la aceste tarabe, 

comercianţii trebuie să prezinte certificate de producători agricoli. Pentru firme, în 

special comercianţii din sectoarele pietelor agroalimentare în care se vand conserve şi 

alte alimente, preţurile sunt de aprximativ 400 RON pe luna
72

. 

  

Câteva reguli de funcţionare a pieţelor: 

 Periodicitatea pieţei  -  permanentă, 

 Orarul de funcţionare este de obicei cuprins între intervalul:  07,00  - 22,00. 

 

Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea 

amplasării punctelor de vânzare, de exemplu: 

 

 Zona A, producător (legume, fructe): 60% din suprafaţa  totală  a pieţei ; 

 Zona B, comercianţi autorizaţi (produse alimentare preambalate) 20% din 

suprafaţa  totală  a  pieţei ; 

 Zona C, comercianţi autorizaţi (produse nealimentare de  uz  gospodăresc  şi  

de  cerere  curentă)  20% din suprafaţa  totală  a  pieţei 

 

Localizarea cântarului pieţei, spaţiului de închiriere a cântarelor şi echipamentului de 

protecţie, grupurilor sanitare etc., precum şi a celorlalte servicii oferite în cadrul pieţei 

– la birou administratorului. 

 
Suprafaţa totală poate să varize între câteva mii sau zeci de mii de metri pătraţi ( ex. 

27.830  m.p.), pieţele dispunând de platforme  betonate  pentru  producători agricoli  

(ex. 1.400 m.p.) şi tarabe  beton sclivisit (ex. 139 buc.). 
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- Tipul serviciului oferit de administratorul pieţei :  închiriere  tarabe 

- Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei, conform art. 12 

alin. (1) şi art. 13 din hotărâre. 

a) Spatii pentru pastrarea şi inchirierea cantarelor ; 

b) Locuri pentru amplasarea cantarului de control ; 

- Piaţa  este  racordată la reţeaua electrică, la reţeaua de apă sau la o sursă de apă 

potabilă, la reţeaua de canalizare . 

 
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei 
Drepturile: 

- să se poa tă informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă; 

- producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la 

Administraţia Pieţei cântare verificate metrologic; 

- să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire; 

- să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe 

care le comercializează; 

- să aibă acces la toate serviciile oferite de Administraţia Pieţei; 

- să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei; 

- alte drepturi oferite de administratorul pieţei. 

 

Obligaţiile: 

- afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor 

legale; 

- respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor; 

- etalarea instrumentelor de măsură; 

- folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic; 

- inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau 

asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă; 

- menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi 

transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de 

câte ori este cazul; 

- să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 

- să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 

- să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după 

închiderea acesteia; 

- alte obligaţii. 

 

Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei 

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare 

autorităţilor publice locale; 
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 verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform 

prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi; 

 verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social; 

 afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de 

funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă; 

 sprijină organele de control autorizate; 

 nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de 

vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de 

aceştia; 

 stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora; 

 asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora 

producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în 

ordinea solicitărilor; 

 controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieţei, sunt 

verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu 

corespund prevederilor legale în domeniu; 

 asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe 

care  pe  care  le  oferă  spre  închiriat  utilizatorilor  pieţei; 

 asigură  un  număr  de  cântare  în  stare  de  funcţionare  egal  cu  cel  al  

locurilor  de  vânzare  din  piaţa  destinate  comercializării  de  către  

producătorii  agricoli  a  legumelor,  fructelor,  cerealelor  şi  seminţelor; 

 asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a 

corectitudinii cântăririlor; 

 asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar; 

 asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu 

capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în 

cantitate mare de către utilizatorii pieţei; 

 alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile prezentei hotărâri. 

 

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor 

veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt 

prevăzute în regulamentul-cadru. 

 

Vânzările de legume în pieţele agroalimentare de cartier sunt făcute în special de către 

producătorii particulari, iar în unele cazuri se întâlnesc şi intermediari, care doar se  

prezintă ca fiind producători autohtoni. 

 

Preţurile la legumele comercializate în pieţele agroalimentare variază semnifcativ în 

funcţie de perioada zilei, astfel, dimineaţa acestea sunt superioare, iar seara 

înregistrand reduceri. Calitatea legumelor comercializate în pieţele agroalimentare este 

în unele cayuri superioară celor comercializate în alte locuri de vânzare  (exemplu: 
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salata în supermarketuri este de obicei mai slab calitativă şi la preţuri superioare, dar 

acest aspect este observat în special la produsele de producţie internă). 

 

Chiar dacă pieţele agroalimentare sunt bine poziţionate pe teritoriul capitalei, ponderea 

vânzărilor acestora va scădea din totalul vânzărilor de legume, iar principala 

concurenţă o constituie supermarketurile şi obiceiurile de consum şi cumparare ale 

populaţiei care se sechimbă.  

 

5.3.4.3 Pieţele de gros 
 

Pieţele de gros reprezintă locul în care se întalneşte cererea şi oferta de produse 

autohtone sau de import, fiind tranzacţionate zilnic cantităţi însemnate de marfă. 

Aceste pieţe de gros sunt complexe comerciale ce dispun de spaţii de depozitare, 

mijloace de manipulare a unor însemnate cantităţi de legume într-un timp scurt, birouri 

vamale aflate chiar lîng zona comercială, permiţând astfel un flux mai mare de 

produse tranzacţionate, şi firme specializate în completarea declaratiilor vamale 

 

În Bucureşti există trei complexe engros importante care au ca obiect de activitate 

specific comercializarea legumelor şi fructelor, iar dintre cele mai însemnate ca 

amplasare, volum de legume tranzacţionat şi număr de vâzători şi cumpărători, sunt : 

Voluntari, PGB (Piata de Gros Bucureşti) şi Militari. 

 

Piaţa de Gros Bucureşti este amplasată în sudul Bucureştiului, Berceni, Bd. 

Metalurgiei 132. A fost inaugurată oficial în octombrie 1998 şi este cel mai mare şi 

modern centru comercial engros pentru produse alimentare din România. Construcţia 

acestui complex a costat aproximativ 25 milioane de dolari americani
73

 şi s-a 

concretizat în urma unui proiect iniţiat în 1993-1994. Principalii acţionari ai 

proiectului au fost Statul Roman şi trei banci comerciale (BRD, BCR, Banca 

Agricola). 

 

În cadrul PGB se întâlnesc engrosiştii şi reprezentanţi firmelor de import export care 

comercializează legume importante şi care sunt în unele cazuri importatori unici ai 

unor companii de comerţ sau producători străini. 

 

Volumul legumelor tranzacţionate în PGB variază, pentru cartofi, ca exemplu, între 

40-50tone/zi iarna şi toamna, iar primavara şi vara se vând peste 20tone/zi. 

 

Engrosiştii sunt categoria de comercianţi care gestioneaza cele mai mari cantităţi de 

legume comercializate pe piaţă, fiind într-o strânsă legătură cu producătorii interni şi 

externi de legume. Aceştia activează în special în Voluntari, Piaţa de Gros, din 

Bucureşti, dar şi în alte complexe en gros specilizate în comercializarea legumelor şi 
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fructelor, precum Militari. Principalele diferenţe între aceste engro-uri constă în 

volumul de legume şi fructe tranzactionat si localizarea lor, cel mai ridicat volum 

tranzactionat cu legume este înregistrat în Voluntari, complex situat în estul oraşului 

Bucureşti. 

 

 

Figura 9. Localizarea engrourilor de legume importante din Bucureşti: Voluntari, PGB şi Militari 

 

Engrosiştii se aprovizionează atât cu legume din producţia internă cât şi din producţia 

externă, în funcţie de oferta de pe piaţa autohtonă de legume în anumite perioade ale 

anului. În perioadele reci se importă legume, iar în perioadele în care producţia interna 

furnizează produse la preţuri competitive sunt comercializate cele autohtone. 
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Figura 10.  Lantul distribuţiei legumelor 

În cadrul complexelor engros de legume şi fructe, majoritatea importurilor sunt 

realizate de câţiva engrosisti, iar restul aprovizionându-se la rândul lor de la cei dintâi 

cu necesarul de legume pentru comerţ şi suplimentându-şi uneori oferta şi cu produse 

de producţie internă.  

 

Importul legumelor necesită bune relaţii cu producătorii sau comercianţii externi 

(credit) şi sunt vehiculate sume considerabile de bani pentru cantităţile de marfă 

achizitonată, marfă care trebuie sa fie transportată în condiţii bune şi în cantităţi mari, 

pentru a reduce cheltuielile de transport. 

 

În România sunt activi pe piata câteva sute de engrosisti, iar importurile masive de 

legume sunt concentrate în cadrul a câtorva mari firme de export-import, care 

beneficiează de experienta, relaţii de parteneriat cu comercianţii şi producătorii 

externi, capital, spaţii de depozitare adecvate, parteneriate cu transportatori sau chiar 

mijloace de transport proprii.   
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Punctele de vânzare (distribuţie la scară largă, engrosişti cu servicii complete) trebuie 

să găsească în mod constant modalităţi de a satisface cerintele consumatorilor prin 

intermediul punctelor proprii de vanzare. Printre constrangeri se numară: 

 Planificarea livrarilor catre magazine în funcţie de cantitate, calitate, produse 

uniform, gama de produse şi servicii (punctualitate, respectarea nevoilor 

diferenţiate de temperatură etc.). 

 Stabilirea unor preţuri competitive, cu variaţii minime (problema cu care se 

confruntă distribuitorii nu este achizitionarea la preţul cel mai mic, ci a nu 

cumpara produse la un pret mai ridicat decât concurenţa, pentru aceeaşi 

calitate) 

 Diferenţierea produselor prin propriile branduri (branduri de distribuţie) 

 

 

 

Figura 11. Schita pieţei de Gros Bucureşti 

Sursa: Quality for România, Piata de Gros Bucureşti 

 

Pentru a soluţiona aceste dezavantaje, punctele de desfacere trebuie să:  

 Stabilească corespondenţe între potenţialul de producţie cu cerinţele pieţei; 
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 Creeze relaţii între operatori prin parteneriate sau alte forme de colaborare între 

agenţii dîntr-un sector, mai ales pentru implementarea unor strategii eficiente 

privind calitatea; 

 Poata organiza experimente, demonstraţii, sesiuni de informare, schimb de 

know-how şi training; 

 Ofere servicii comerciale, publicitare şi promoţionale. 

 

Clienţii acestor engro-uri sunt în special magazinele de desfacere a produselor 

agroalimentare, restaurante, cantine, engrosiştii din alte orase, care se aprovizionează 

din Bucureşti cu legume pentru a îşi completa propria oferta pe pieţele regionale etc. 

 

În ceea ce priveşte procesul de distribuţie al legumelor, acesta urmăreşte etapele: 

cultivare, recoltare, sortare, curăţare, ambalare, depozitare, transport şi comercializare. 

 

Datorită extinderii reţelelor de magazine cash&carry (gen Metro) la nivel naţional, 

unii clienţii ai angrourilor preferă să se aprovizioneze la nivel regional din aceste noi 

locaţii de desfacere a produselor agroalimentare, fiindcă reprezintă o alternativă de 

cost viabilă pentru achiziţia unor cantităţi medii de legume şi în conditii de calitate 

garantate. Marii retaileri dispun de centre de achiziţii puternice, dotate cu toate 

facilităţile necesare şi gestionate de personal calificat, cumpărând în multe cazuri 

direct de la producători sau importatori, ceea ce le ofera un avantaj concurenţial 

semnificativ la nivel regional faţă de majoritatea engosistilor ce tranzactioneaza 

cantităţi mici şi mijlocii pe piata legumelor. 

 

Engrosiştii care gestioneaza volume de legume semnificative au început colaborari tot 

mai frecvente cu marile lanţuri de magazine, la baza cărora stau contracte care 

specifică calitatea, perioadele la care trebuie sa fie livrate legumele, pretul maxim 

(care se doreşte a fi cu câteva procente sub preţul pieţei datorită volumelor mari 

tranzacţionate). 

 

În ultimii ani se observă o specializare tot mai mare a engrosiştilor pe produs, iar cel 

mai elocvent exemplu il reprezintă engrosiştii ce comercializează în special ceapă şi 

cartofi. 

 

Principalul trend privind comercializarea legumelor pe piata engros din Bucureşti 

priveşte volumul de produse autohtone comercializat, care este intr-o creştere continuă 

şi care se intensifică în special în perioadele în care legumele autohtone ies pe piaţă în 

perioadele normale de recoltare. Engrosiştii îşi diversifică oferta de produse incluzând 

şi produse de import cât şi autohtone.  

 

Firmele active în piaţa legumelor, în anul 2005, sunt în mare parte aceleaşi faţă de anul 

1997. Exemplu, firmele ce comercializează legume în regim engros în PGB: 
 FAUR TRADE LTD SRL- A8/PGB  
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 FRUTTICENTER SRL- A7,35/PGB 

 LEGUME-FRUCTE COM SRL - A36/PGB 

 ORANTES TRADING SRL - A3/PGB 

 ONUR IMPORT EXPORT 98 A29/PGB 

 lNTERFRUCT SRL A31,A32/PGB 

 LEGUMICORASRL-A37/PGB 

 ALEX COM M & A SRL - A39/PGB 

 BMS COMERŢ LTD - CO/PGB 

 ELISON 2000 SRL A2/PGB 

 MONDO FRUITSRL- All/PGB 

 FRUCT TRANSPORT SRL- A20/PGB 

 COMPAD PLAST SRL - A17/PGB CJN 

 GEROM 03 INCOM SRL - A 25/PGB 

 COM RAZCOGEMA SRL A28/PGB 

 DOREMIT SRL - A16, A27/ PGB 

 LUCKY & LYON TRANS SRL - A5/PGB 

 ALMAFA SERV IMPEX SRL - Al, A23/PGB                 

 MIULESCU SRL - A19/PGB 

 ENADA COM SBK A21/PGB 

 Kaufof IMPEX SRL -A22/PGB 

 AL-MA COMEXIM SRL - A6/PGB 

 SOCIETATEA AGRICOLĂ BREZOAELE - A24/PGB 

 SERE CODLEA SA - A9/PGB 

 FERI IMPEX SRL - A10/PGB 

 DISTRIFRUT SRL - A30/PGB 

 MADESA 99 SRL - A12/PGB 

 MARION 96 COM SRL - A33/PGB 

 LIVCOM IMPEX SRL- A13/PGB 

 TACLA PRODCOM SRL   A34/PGB 

 ROMFLOR DEVELOPMENT SRL - A14/PGB 

 AMBRA INVEST SRL - A15/PGB 

 COMPAD PLAST SRL - A17/PGB CJN 

 SIMA TRADING 95 SRL - A38/PGB 

 ANDREEA STAR IMPEX SRL - A18/PGB 

 

5.3.4.4 Principalii retaileri 
 

În România, activeaza deja câţiva mari retaileri de talie mondială, cum ar fi : Metro, 

Carrefour, Rewe, Intermarche. Bucureştiul a fost primul oras în care s-au lansat 

supermarketurile, iar în prezent noii intraşi pe piata promovează agresiv politica 

preturilor mici. Volumul mare de legume în stare  proaspătă şi procesate, distribuite 

prin intermediul acestor magazine, le recomandă ca fiind un important partener de 

afaceri al producătorilor de legume. Retailerii achiziţioneaza legume proaspete de la 

engrosisti, firme care importă sau chiar şi de la unii mici cultivatori specializati, care 

pot livra produse într-un anumit volum, la o calitate agreată şi la termenele stabilite. 

Politica de achiziţie a mărfurilor acestor magazine diferă semnificativ în ceea ce 

priveşte condiţiile cerute în privinţa colaborarii şi chiar privind politica de preţ sau 

negocierea contractelor cu furnizorii. 
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Pe plan global, compania de consultanţă Deloitte a realizat un studiu, în care a evaluat 

activitatea a 250 de retaileri cu vânzari semnificative, iar potrivit acestui studiu, 

vânzarile înregistrate de cei 250 în anul 2003 au fost de 2.600 miliarde de dolari 

americani, ceea ce reprezinta o treime din vânzarile totale la nivel global, care sunt 

estimate la aproximativ 8 mii de miliarde de dolari. Aceste cifre relevă puterea 

financiară a firmelor multinaţionale implicate în retail.  

 

Acest studiu a analizat şi rata de creştere a acestor retaileri, iar pe locul trei se găseşte 

un retailer din zona comerţului electronic Amazon.com, care a crescut în cei cinci ani 

avuţi în vedere cu 53.9%, ajungând în 2003 la vânzări de 5.2 miliarde dolari 

americani, fiind pe locul 116 în topul retailerilor, după volumul vânzărilor.  

 

În ceea ce priveşte comerţul electronic cu produse agroalimentare în România, acesta 

este încă într-un stadiu incipient, vânzările fiind reduse şi majoritatea livrărilor se fac 

din magazinele gen Cash&Carry, precum Metro, prin intermediul unor magazine 

online precum www.swift.ro. 

 

Alte cateva magazine online care comercializează legume sunt: 

CASA DE COMENZI - Casa de comenzi online: oferta lor include, livrari care se fac 

la adresa şi ora dorita de client în minim 3 ore din momentul lansarii comenzii, 

www.casadecomenzi.ro; 

CUMPARATURI ONLINE - Supermarket online în Bucureşti, specializat în livrari 

produse alimentare şi produse protocol pentru firme şi persoane fizice din Bucureşti, 

www.cumparaturi-online.ro; 

ALIMENTARE ONLINE - Casa de comenzi online , www.cumparaturionline.ro. 

 

Tabel  58. Principalele reţele comerciale din România şi vânzarile anuale 

miliarde ROL 

Companie 2003 2004 

 Cifra de afaceri Profit net Cifra de afaceri Profit net 

Metro Cash & Carry România 41 .547 1.111 31.024 548 

Selgros Cash & Carry 10.376 370 6.393 -267 

Hiproma (Carrefour) 9.836 -0.046 4.452 -195 

Billa 6.105 264 4.595 170 

România Hvpermarche (Cora) 4.090 -154 1.205 -240 

Rewe România (XXL Mega Discount) 1.912 27 1.556 2,4 

Mega Image 1.457 -100 1.282 -30 

Artima Retail Investment 1.299 47 615 -24 

Profi Rom Food 1.167 8 802 -25 

Gimrom Holdina (Gima) 1.113 13 909 11 

Univers'all Trading 845 3,1 97.9 2,4 

La Fourmi 540 3,1 519 0,649 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, Retail Magazin, Octombrie 2005, p. 11
74

 

                                              
74

 (Valorile în monedă europeană care apar în text pentru cifra de afaceri şi profit/pierderi sunt calculate la un 

curs mediu comunicat de BNR de 40.532,11 lei vechi/euro în 2004 şi de 37.555,87 lei vechi/euro în 2003). 

http://www.swift.ro/
http://www.cumparaturi-online.ro/
http://www.cumparaturionline.ro/
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Un aspect important în cumpărarea de legume îl reprezintă dorinţa cumpărătorilor de a 

evalua marfa înainte de achiziţie, ceea ce este foarte dificil de realizat în cazul 

comerţului electronic. 

Restul Europei

14%

Altele

7%

SUA

42%

Japonia

15%

Marea Britanie

10%

Germania

7%

Franta

5%

 

Grafic 34. Top 250 retaileri dupa ţara de origine
75

 

Potrivit unui studiu francez, cota medie de piaţă din distribuţia integrată era în 1992 de 

60% şi de 35% pentru Belgia. Onihflor (Franţa) arată că creşterea concentraţiei este de 

aproximativ 3% pe an. În Spania, numărul hipermarketurilor (peste 20.000 m²) s-a 

dublat între 1987 şi 1992. Atenţia specială acordată de marii distribuitori de fructe şi 

legume acestor produse se explică nu numai prin nevoia de a le oferi consumatorilor o 

gamă completa de produse proaspete, ci şi prin faptul ca fructele şi legumele atrag 

clientela.  

Această evoluţie nu rămâne fără consecinţe, în sectorul intern, determinând o 

concentrare a cererii, frecvent criticată de producători şi de colaboratorii acestora. În 

general, marile lanţuri de distribuţie:  

 Au mare putere de negociere, 

 Achiziţionează un volum însemnat de produse de aceeaşi calitate, normalizată 

şi standardizată, 

 Au propria politică de marketing, pe baza propriilor branduri , 

 Cunosc preţul pieţei, 

 Favorizeaza asocierea în organisme cu activitate internaţională. 

 

                                              
75

 Raport Deloitte 
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Fructele şi legumele reprezintă, în medie, aproximativ 10% din cifra de afaceri a 

hypermarketurilor şi a supermarketurilor din Uniunea Europeană şi este sigur ca 

achizitiile din hypermarketuri şi supermarketuri vor continua să crească şi pe viitor.  

 

În prezent, cota din distribuţia integrată este de 45% si, respectiv, de aproximativ 35% 

din cantitatea disponibilă de fructe şi legume. Până în anul 2000 ar putea depaşi 50%. 

Situaţia variaza considerabil de la o ţară la alta. Germania se află în top, cu un lanţ de 

distribuţie integrată de peste 75% din cantitatea disponibilă, în comparaţie cu numai 

25% în Spania, 10% în Italia şi o proporţie extrem de redusă în Grecia.  

 

Importanţa distribuţiei la scară largă a acestor produse se datorează nu numai 

obiectivului comercial de a acoperi toate nevoile consumatorului, ci şi pentru ca un 

bun raion de fructe şi legume atrage mai mulţi clienţi în magazin şi îi încurajează să 

vină mai des şi în mod constant, sporind astfel cifra de afaceri pentru toate raioanele 

magazinului.  

 

Concurenţa între companii de renume creşte constant. O mai mare presiune este 

exercitată şi asupra preţurilor, de vreme ce se impune o ofertă la preţuri mai bune 

decât cele ale concurenţei şi implicit utilizarea produselor mărci înregistrate şi a 

ofertelor speciale. Lanţurile de supermarketuri continuă să fuzioneze: în Germania, cei 

doi lideri însumează aproximativ 25% din cifra de afaceri a comerţului integrat şi 75% 

în Elveţia. Apar lideri europeni, care manifestă tendinţa de a crea centre care să 

grupeze fluxul de furnizări al punctelor de vânzare pentru întreaga Europa. Limitările 

acestei strategii sunt totusi evidente, mai ales în cazul produselor perisabile şi raportat 

la raportul între preţuri mici şi calitatea garantată din punct de vedere fizic, chimic şi 

organoleptic.  

 

Această tendinţă are impact asupra întregului sector. Cererea devine tot mai 

concentrată, fenomen adesea sever criticat de producători şi de asociaţiile acestora. În 

principiu, agentii de achizitie ai supermarketurilor: 

 Exercită o putere considerabilă în sensul diminuării preţurilor în negocieri; 

 Încearcă să obţină cantităţi însemnate dintr-un produs, de aceeaşi calitate, 

standardizată şi regularizată, 

 În unele cazuri dezvoltă propriile branduri de produse, concurând direct 

brandurile consacrate, 

 Acţionează după principiul “livrare la timp”, pasând astfel o mare parte din 

managementul stocurilor grupurilor de producători şi dealerilor locali. 
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Tabel  59. Clasificarea primilor 10 retaileri europeni în funcţie de vanzari în anul 1995 

Denumirea 

Vânzări în anul 1995 

milioane ECU 

Metro 32.900 

Railway 25.900 

Carrefour 24.800 

Intermarche 29.400 

Edeka 22.200 

Sursa : Deloitte 

 

În Bucureşti întâlnim cea mai dinamică piaţă a bunurilor de larg consum şi a 

alimentelor din România, iar marii retaileri si-au consolidat prezenţa prin lansarea de 

magazine ce acoperă cele mai active zone ale Bucureştiului din punct de vedere 

comercial.  

 

Datorită preţurilor relativ reduse la terenuri, a disponibilităţii acestora şi a obiceiurilor 

de consum ale populaţiei, marii retaileri au construit supermarketuri chiar şi în centrul 

oraşului, ceea ce reprezintă o noutate comparativ cu marile oraşe din vestul Europei. 

 

În România exista peste 150 de supermagazine, iar numai în ultima perioada a anului 

2005, în România au fost inaugurate doua supermagazine: Kaufland şi Plus, în 

Bucureşti şi urmeza Carrefour, în Ploiesti. Chiar daca salariul mediu net al Românilor 

este de 734 RON în 2005, România rămâne în vizorul marilor lanţuri comerciale care 

se grăbesc să se extindă tocmai pentru a-şi asigura o cotă de piaţă cât mai 

semnificativă dintr-o piaţă care nu este incă saturată. Statisticile mai arată că aproape 

80% din veniturile Românilor se duc pe bunuri de consum. 

 

Acesta este şi raţionamentul după care se ghideaza inclusiv cei care abia acum s-au 

hotărât să investească în România, unde puterea de cumpărare, asa cum este redată de 

datele oficiale, nu promite nici măcar recuperarea investiţiilor. Comerţul în aceste 

magazine moderne a reusit să atragă peste jumatate de miliard de euro în ultimii opt 

ani şi a dat de lucru la cel puţin 12.000 de oameni, iar dacă considerăm dupa greutatea 

numelor şi după planurile de afaceri promiţătoare a celor care se pregătesc să-şi facă 

intrarea pe piaţa românească suntem încă la începutul dezvoltării acestui segment.  

 

Firma engleza Tesco, dar şi cea americană Wal-Mart (doi retaileri internaţionali 

renumiţi) sunt interesaţi să între pe piaţa românească. Aceste firme nu si-au lansat încă 

afacerile pe piaţa din România, dar se pare că studiază această posibilitate. 

 

Investiţiile semnificative au venit însa din partea coloşilor care i-au deprins pe Români 

cu noi formule de comerţ. Metro Cash&Carry, firma de origine germană, este una 

dintre primele companii care au investit serios în România. A deschis peste 21 de 

magazine, fiecare având o suprafaţă de vânzare de cel puţin 5.000 mp, iar ultimul 

magazin fiind deschis la Arad. Acest sector de retail este preferat în special de 

companiile germane, iar ofertele sunt foarte variate, incluzând peste 10.000 de produse 
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alimentare proaspete şi congelate, conserve şi în jur de 13.000 de obiecte din gama 

bunurilor de folosinţă îndelungată, iar la acestea se adaugă îmbracaminte şi 

încălţăminte. Principalii clienţi vizaţi sunt firmele care cumpără cantităţi mari de 

produse la preţuri avantajoase. Un aspect care diferenţiaza acesti retaileri de restul este 

faptul ca accesul se face pe baza de cartela, iar publicitatea se face în mod direct prin 

pliante trimise direct clientilor a caror contacte exista în baza de date. Un alt lant de 

magazine Cash&Carry, reteaua Selgros, cu 10 magazine în 2005, este reprezentată în 

România de Rewe, grup german, care a deschis trei noi magazine, iar fiecare avand o 

valoare medie a investiţiei de 15 milioane de euro. În aceste magazine este promovat 

comerţul în cantităţi mari (la bax). 

 

 

Figura 12.  Reteaua de magazine METRO din România
76

 

 

Hipermarketurile au succes în România, iar principalii investitori în acest segment de 

retail sunt firmele franceze. Daca în 2003, în România, existau doar trei magazine de 

acest tip, acum numarul lor este de şapte şi este intr-o continuă creştere. 

Acest gen de magazine au avut un ritm de dezvoltare mai redus comparativ cu reţelele 

cash&carry, fiindcă acestea necesită investiţii superioare ca valoare şi suprafeţe de 

vânzare de asemenea sporite, cuprinse între 9-16.000 mp. 

Un important lanţ de hipermarketuri, Carrefour, a investit în România, în patru 

magazine, peste 120 milioane de euro. Alţi investitori în acest segment, tot francezii, 

Louis Delhaize
77

, deţin cele doua hipermarketuri Cora, reprezentând o investiţie de 

aproximativ 90 de milioane de euro. 

                                              
76

 Sursa: www.metro.ro 
77

 Louis Delhaize a cumparat în 2000 reteaua de magazine Mega Image. 
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Printre punctele forte ale hipermarketurilor se numară oferta extrem de bogată (zeci de 

mii de produse), promoţii atractive, acces liber, galerii comerciale, servicii şi 

posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

 

În ceea ce priveşte supermagazinele de tip discount, trei nume importante s-au lansat 

în anul 2005:  

 Penny Market (Rewe),  

 Plus Discount (Tengelmann) şi  

 Kaufland (Lidl& Schwarz).  

 

Aceste magazine au ca target
78

 persoanele cu venituri medii şi mici. Zonele vizate de 

aceste magazine sunt cele situate în oraşele mari, cât şi pe cele mai mici, dar în special 

zonele ocolite până în prezent de majoritatea magazinelor moderne. Aceste magazine 

oferă clienţilor produse ieftine, majoritatea fiind produse autohtone. Fiindcă nu dispun 

de un spaţiu generos, acest aspect nu permite accesul unui număr ridicat de clienţi, iar 

cantitătăţile de produse oferite în diverse promoţii este limitată.  

 

Europa de Est a devenit o zonă importantă de analizat şi investit pentru retailerii 

europeni şi chiar mondiali, dar nu toate investiţiile s-au bucurat de succes, unele firme 

încearcând în prezent să se repozitioneze tinând cont mai ales de preferinţele de 

consum, diferite de la ţară la ţară, amplasarea magazinelor, dar şi de potentialul 

pieţelor. 

 
Denumire retailer/discounter

79
 Numar magazine 

Artima 15 

Albinuta 8 

Billa 16 

Gima 4 

Intermarche 2 

Kaufland 1 

La Fourmi 11 

Mega Image 18 

mini MAX Discount 3 

Nic 4 

Penny Market 2 

Plus Discount 1 

Profi 19 

Universall 6 

XXL 4 

Sursa: Retail Magazin 2005 

 

În România, 57.7% din populaţia mediului urban în vârstă de peste 15 ani a cumpărat 

cel puţin o dată în ultimele  3 luni dintr-un supermarket sau minimarket. Segmentele 

de persoane tinere (15-34) sunt cele care vizitează cel mai des astfel de magazine. Se 

                                              
78

 Clienti vizati. 
79

 Sursa: Evenimentul Zilei, 18 oct 2005 
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poate constata o corelaţie strânsă între vărstă şi cumpărarea din 

supermarket/minimarket. 

Astfel, incidenţa persoanelor care au cumpărat în ultimele trei luni dîntr-un 

supermarket/minimarket scade de la 69.1% în cazul persoanelor cu vărsta cuprinsă 

între 15 şi 24 ani la 48.3% pentru persoanele cu varsta între 55 şi 64 ani şi la doar 

36.1% în cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 ani.  

 

Venitul şi educaţia joacă de asemenea un rol important în realizarea cumpărăturilor 

din supermarketuri sau minimarketuri. Incidenţa celor care au cumpărat măcar o dată 

în ultimele trei luni din supermarket/minimarket creşte de la 40.2% în cazul celor cu 

scoala primara (8 clase) la 71.5% în cazul celor cu educaţie superioară şi de la 46.8% 

în cazul celor cu venituri nete lunare sub 1 milion, la 79.1% în cazul celor cu venituri 

nete de peste 3 milioane.  
 

În medie, una din cinci persoane obişnuieşte să-şi facă cumpărăturile în mod regulat 

dîntr-un supermarket sau minimarket (săptamânal sau mai des). Incidenţa persoanelor 

care apelează în mod regulat la astfel de magazine este de asemenea strâns corelată cu 

vârsta, venitul şi educaţia.  

 

Dacă între oraşele mari şi medii nu există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte 

incidenţa şi frecvenţa de cumpărare din supermarketuri sau minimarketuri, în orasele 

mici (sub 50,000 de locuitori) popularitatea acestor magazine este mult redusă. 

Aceasta se datorează în mare parte inexistenţei unor astfel de magazine în oraşele 

foarte mici – aproape 60% dintre locuitorii acestor oraşe care nu au apelat la astfel de 

magazine declarând ca nu există nici un supermarket/minimarket la ei în oraş.  

 

Principalele motive pentru care respondenţii nu îşi fac cumpărături din 

supermarketi/minimarket sunt preţurile – considerate prea mari de 32.4% dintre 

acestia şi lipsa proximităţii – fie că nu există în oraş (26%), fie ca nu este în drum sau 

în apropiere (11.7%).  

 

În mod paradoxal, o bună parte dintre cei care fac cumpărături din 

supermarket/minimarket (18.6%) consideră tocmai preţul redus al produselor ca fiind 

principalul determinant în alegerea acestora. Alte motive importante pentru realizarea 

cumpărăturilor din astfel de magazine sunt: economia de timp datorată diversităţii 

produselor (cel mai important motiv – 27.7%), aspectul curat şi civilizat (15.3%) şi 

calitatea produselor/garanţia originalitaţii acestora (14.8%). 

 

Motivaţia de achiziţie din supermarketuri/minimarket pare a avea şi influenţe culturale 

la nivelul regiunilor istorico-geografice. Astfel, în Bucureşti şi în regiunea 

intracarpatică (Transilvania) economia de timp este un factor major în decizia de 

alegere a acestor tipuri de magazine. În Moldova garanţia originalităţii produselor şi 

calitatea acestora pare mult mai importantă decât în celelalte regiuni, în timp ce în 
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partea de Sud şi Vest a ţării (Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Banat), preţul produselor 

din astfel de magazine este apreciat mult mai mult decat în celelalte regiuni. Aspectul 

curat şi civilizat dîntr-un supermarket/minimarket pare a fi cel mai apreciat de catre 

bucureşteni
80

. 

 

Restaurantele şi fast food-urile 

 

Fast food-urile reprezintă locaţiile unde  mănâncă zilnic sute de mii de bucureşteni, iar 

aceste restaurante au responsabilitatea de a servi la acelaşi standard, ceea ce impune 

calitatea drept cel mai important obiectiv. Francizele americane au prins bine în 

România, iar afacerile sunt într-o continuă dezvoltare în acest sector. Proprietarii 

restaurantelor sunt investitori privaţi, care opereaza sub umbrela brandului (ex. 

McDonald's), iar principala obligaţie este să menţină standardele cerute de franciză 

altfel riscând să piardă licenţa şi toate beneficiile care decurg din colaborarea cu 

această firmă multinaţională. Procesul de realizare a produselor fiind controlat în 

fiecare fază asigură o calitate superioară produselor. 

 

Un exemplu, din acest sector de activitate il reprezinta tehnicile folosite de 

McDonald's pentru a asigura calitatea produselor, care sunt recunoscute de către 

instituţiile naţionale de profil şi, deseori, sunt chiar mai exigente decât limitele 

stabilite de către autorităţi. 
 
In McDonald's, materiile prime folosite în restaurante respectă standardele de calitate 

şi siguranţă ale Uniunii Europene, iar procesul de control al calităţii nu este încheiat 

nici atunci când produsul este împachetat şi aşteaptă să fie consumat de către client. 

Persoane specializate monitorizează condiţiile de timp şi temperatură în care sunt 

păstrate produsele ce urmează a fi servite. Astfel, sistemul de control acoperă întregul 

proces al producţiei, de la materia primă până la produsul finit de pe tava clientului. 

 
Legumele proaspete reprezinta o componentă de bază a unui meniu echilibrat şi 

raţional. Furnizorul unic pentru McDonald's, Eisberg România s.r.l., este cel care 

asigură de-a lungul întregului an salată, cultivată în România. Pentru a avea aceste 

calităţi se folosesc numai materii prime care întrunesc toate criteriile de selecţie şi 

numai echipament tehnic de înaltă tehnologie pentru a asigura spălarea, tăierea şi 

împachetarea salatei tip Eisberg. Temperatura de păstrare este respectată cu stricteţe 

de la recoltare până la preparare, ea neputând să depăşească valorile din intervalul 2-

4°C. Astfel, salata îşi păstrează calităţile şi nu-şi pierde gustul şi vitaminele conţinute. 

 

Un element cheie al modului în care este aprovizionat acest lant de restaurante fast 

food il reprezinta centrul de distribuţie, în cazul  McDonald's, fiind Romdis s.r.l., care 
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 Daedalus Consulting, Supermarketuri (Aprilie, 2000– persoane cu varsta de peste 15 ani, mediul urban) 
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face legătura între furnizori şi restaurante, asigurând acestora peste 250 de articole 

necesare desfăşurării activităţii. Toate produsele McDonald's (alimentare, dar şi cele 

nealimentare) sunt depozitate în centrul de distribuţie Romdis, ulterior fiind 

transportate către restaurante după un program bine stabilit, necesarul de produse 

ajungând la o oră exactă şi în sortimentul solicitat în orice punct al României. Recepţia 

produselor, păstrarea şi transportul lor se fac în condiţii speciale de temperatură şi 

igienă, astfel încât integritatea şi caracteristicile produselor să rămână neschimbate. 

Programul de calitate implementat la Romdis a reuşit să obţină calificativul "excelent" 

la toate auditurile efectuate pe plan internaţional81. 

 
O parte importanta a reusitei gestionarii eficiente a calitatii produselor şi serviciilor 

oferite o reprezinta politica de personal, prin care angajatii sunt instruiti corespunzator, 

acestia fiind absolventi ai cursurilor de "Siguranţă Alimentară", în cazul McDonald's, 

ceea ce îi permite să lucreze cu produse alimentare.  

 

Standardele McDonald's de calitate şi siguranţă au impus crearea unui program 

performant de analiză şi control pentru fiecare produs. Acest program, HACCP a fost 

implementat încă din anul 1995 şi pune accent în primul rând pe prevenire şi apoi pe 

detectarea punctelor de risc, prin inspecţii, analize şi controale temeinice în tot lanţul 

tehnologic. Astfel, riscurile pot fi eliminate sau reduse la minim. Se monitorizează pe 

baza unor proceduri de urmărire şi identificare primirea şi depozitarea materiilor prime 

pe durata termenelor de valabilitate, în acest fel cunoscându-se în orice moment 

originea exactă a fiecărui component al produselor McDonald's. 

 

Pentru ca producătorii autohtoni să aibă acces la o colaborare cu marii retaileri. în 

vederea comercializării producţiilor proprii, este necesar să îndeplinească anumite 

condiţii privind calitatea legumelor livrate, metodele de livrare (ambalarea în saci de 

anumite cantităţi şi paletizarea loturilor livrate), posibilitatea de a le livra într-un 

anumit ritm, să fie flexibili în ceea ce priveşte negocierea preţurilor de vânzare a 

legumelor (acestea negociindu-se uneori chiar şi zilnic). 

 

La sfârşitul anului 2006, retailerii, precum Metro, vor cere firmelor partenere ce le 

furnizează legme să deţină certificarea EurepGAP. 

 

Producătorii care livrează legume la Metro, pentru a iniţia o colaborare cu acest lanţ de 

magazine, trebuie să prezinte un certficat de producător, act de identitate si certificatul 

de conformitate al producţiei. Metro este singurul operator retail din România care 

deţine o platformă de aprovizionare cu legume şi fructe, aceasta aflându-se în 

apropierea autostrăzii Bucureşti-Piteşti, iar la această platformă producătorii pot face 

livrările zilnice, iar de acolo Metro facând transportul legumelor cu mijloacele proprii 

în magazinele sale. 

                                              
81

 Calitate garantata la McDonald’s, natural! 
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Achizitiile de legume se realizează în următoarele perioade: 

 din producţia internă, în special: sfârşitul lunii mai, până la sfârşitul lunii 

octombrie , iar 

 din import: sfârşitul lunii octombrie, până la sfârşitul lunii mai. 

 

Retailerii care operează în România întâmpină greutăţi în privinţa colaborării cu 

producătorii interni fiindcă aceştia nu dispun de mijloace de transport adecvate, 

standardizarea calităţii producţiei livrate este slabă, ambalarea produselor nu 

corespunde întotdeauna cerinţelor de marketing, livrarea nu este constantă etc. 

 

În anul 2005 s-a înregistrat o deflaţie în privinţa preţurilor la legume, iar volumul total 

comercializat de legume prin intermediul marilor retaileri a crescut, în unele cazuri cu 

cu peste 35% faţă de anul anterior, ceea ce confirmă creşterea volumului de legume 

consumat de Bucureşteni, dar şi a creşterii influenţei marilor retaileri în ceea ce 

priveşte piaţa desfacerii către consumatorii finali a legumelor.  

 

Pentru a idetifica preţul corect al pieţei, personalul specializat cu negocierea din 

departamentele de achiziţie ale retailerilor se informează privind preţurile practicate în 

engrourile capitalei (în special din Voluntari şi PGB). 

 

Retailerii plătesc marfa livrată de comercianţi sau producători, în intervale cuprinse 

între 7-30 de zile, după livrarea mărfii, iar pentru a se facilita tranzacţionarea unui 

volum cât mai mare de legume într-un termen scurt este preferată colaborarea cu cât 

mai puţini furnizori, ceea ce ar avantaja în special asociaţiile de marketing agricol sau 

de producători, asociaţi în scopul comercializării propriilor producţii.  

 

Colaborarea retailerilor cu firmele care importă legume este mai facilă decât 

colaborarea cu producătorii interni, fiindcă aceştia din urmă prezintă de cele mai multe 

ori un management slab al activităţii, iar marketingul produselor nu este la standardele 

cerute (variaţii semnificative de preţ, chiar în decursul unei zile, ambalarea 

necorespunzătoare, personal necalificat etc). 

 

5.3.4.5 Aprozarele, magazine specializate în 

comercializarea de legume şi fructe 
 

Începând cu anul 1989, lanţul de magazine în care se distribuiau legume şi fructe în 

sistemul de stat şi cooperatist a suferit modificări majore în ceea ce priveşte numărul 

lor, proprietatea asupra magazinelor etc. 

 

Gradul de rentabilitate al acestor magazine specializate în distribuţia de legume şi 

fructe (I.L.F.-urile) scăzut, în comparaţie cu alte activităţi economice (ex. farmaciile, 
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banci) ce pot fi desfăşurate, au dus la schimbarea profilului de activitate al acestor 

unităţi, ajungându-se de la nu numar de câteva mii, la doar sute, iar numărul acestora 

este într-o continuă scădere. 
 

Tabel  60. Evoluţia numărului şi a suprafeţei magazinelor de legume-fructe, în comerţul public şi 

cooperatist, în perioada 1989-1997 

Nr. Crt. Specificaţie 1989 1992 1993 1994 1997 

1 Numar magazine 2990 2541 1962 1605 534 

2 Suprafaţa comercială utilă (mii mp) 292,2 244,3 196,7 172,8 98,3 

Sursa : Comisia Naţională pentru Statistică. Reţeaua unităţilor comerciale cu amănuntul în anii 1989, 1992-1997 

 

Volumul legumelor comercializate prin aceste unităţi va scădea continuu şi este 

probabil ca aceste unităţi să dispară datorită concurenţei pe piaţa imobiliara a altor 

afaceri mai profitabile (ex. farmaciile) care îşi pot perimite să achite chirii mai mari pe 

metru pătrat, datorită concurenţei pe care o fac lanţurile de magazine private ce 

comercializează legume (Billa, Carrefour, Cora), dar şi datorită concurenţei exercitată 

de pieţele agroalimentare de sector. 
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6.1 Programe şi măsuri de susţinere şi orientare a 

producătorilor de legume din România 
 

Principalele măsuri ale Uniunii Europene în privinţa sectorului agricol vizează 

reducerea producţiei agricole, fără a pune în pericol siguranţă alimentară a populaţiei 

sau a potenţialului de producţie. Se urmăreşte ca numărul agricultorilor să se reducă, 

iar veniturile acestora să nu scadă, fiind susţinute prin preţuri mai mari la produsele 

cultivate şi prin subvenţii la producţie.  

În 2005, sprijinul de la stat pentru producătorii de legume de seră a crescut,  de la 

3.000 lei/kilogram, căt au primit în 2004, la 5.000 lei pentru fiecare kilogram de 

legume valorificat.  

 

Având în vedere regresul înregistrat în acest sector după Revoluţie, este importantă 

respectarea unui program naţional de redresare a serelor prin construirea unora noi 

sau reabilitarea celor existente
82

.  

 

Cei care doresc să infiinţeze sau să retehnologizeze o seră au la dispozitie fonduri 

europene (peste 9 milioane euro). Acestia pot accesa programul SAPARD. Din 

precizarile ministerului de resort conditiile impuse în cadrul Măsurii 3.1 sunt uşor de 

îndeplinit: 

- Beneficiarul trebuie să aibă în proprietate sau concesiune o suprafaţă de 

teren şi 50% din valoarea proiectului.  

- Tinerii până în 40 ani beneficiaza de o finanţare de 55%.  

- Valoarea proiectului poate fi între 5.000 euro şi 500.000 euro.  

 

În cadrul programului, condiţia recomandată pentru eficienţă este ca producătorul 

individual să înfiinţeze sera pe o suprafaţă de 0,2 - 1,5 hectare, asociaţia familială pe 

1,5 - 3 hectare, iar societăţile comerciale pe o suprafaţă între 10 şi 20 hectare.  

 

 

 

 

                                              
82

 Iulia Bosoanca, consilier în Ministerul Agriculturii 

6 Capitolul – Dezvoltarea producţiei şi a 

marketingului legumelor în România 
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6.1.1 Sisteme de finanţare, stimulare şi facilităţile acordate 

cultivatorilor de legume, fondurile SAPARD şi PHARE 
 

România, până în momentul aderării, trebuie să-şi pregătească instituţiile care vor 

aplica Politica Agricolă Comună (PAC) şi numai aşa va putea beneficia de toate 

avantajele acestei politici.  România nu este obligată să se conformeze legislaţiei 

europene înainte de data aderării. Acest lucru poate fi însă avantajos în unele cazuri, 

pentru protejarea consumatorilor proprii, cât şi pentru creşterea exporturilor în UE şi 

în restul lumii. Este vorba despre legislaţia legată de aspectele tehnice-veterinare, 

fitosanitare şi de securitate a alimentelor. De exemplu, vaccinarea împotriva pestei 

porcine, utilizată în România, este interzisă în UE deoarece carnea poate fi afectată, 

conducând la posibilitatea îmbolnăvirii consumatorilor. România nu are obligaţia de a 

renunţa la acest vcaccin înainte de aderare. Pe de altă parte, menţinerea lui blochează 

exportul cărnii de porc către ţările UE. 

 

România a adoptat o Strategie Agricolă şi Rurală pentru Aderarea la UE. Această 

strategie este cuprinzătoare în ceea ce priveşte identificarea schimbărilor necesare 

pentru alinierea la PAC şi conţine o listă a măsurilor necesare pentru adaptarea 

politicilor, structurilor şi legislaţiei actuale împreună cu un calendar detaliat pentru 

măsurile care urmează să fie adoptate în perioada 2003-2006. Strategia va trebui însă 

să ia în considerare toate măsurile de reformă a PAC adoptate de către Comisia 

Europeană. 

 

Problemele structurale ale agriculturii româneşti sunt dificil de rezolvat. Spre 

deosebire de majoritatea statelor care au devenit membre în 2004, în România 

dezechilibrele structurale din sectorul agricol sunt mai mari, fiind nevoie de corecţii 

mai complicate. Fragmentarea excesivă a proprietăţii agricole este unul din 

principalele neajunsuri. UE nu are competenţe directe în această problemă dar poate 

acţiona indirect prin anumite măsuri de dezvoltare rurală sau prin stabilirea criteriilor 

de susţinere a veniturilor agricultorilor. În prezent România orientează fondurile 

bugetare atât către fermele comerciale (medii şi mari) cât şi către cele de dimensiune 

mică (2 milioane de ha, îngrăşăminte chimice, motorină) . O altă problemă structurală 

importantă a agriculturii o reprezintă numărul mare de ferme de subzistenţă şi de semi-

subzistenţăx.  

 

Autorităţile româneşti trebuie să realizeze o schemă de restructurare a fermelor de 

semi-subzistenţă pe principii de eficienţă.  

 

O altă problemă a agriculturii româneşti o reprezintă ponderea mare a agricultorilor în 

totalul populaţiei ocupate, precum şi numărul mare de fermieri vârstnici. Pentru acest 

aspect UE propune pentru agricultura comunitară aplicarea unei scheme de pensionare 

anticipată (early retirement scheme), care poate garanta venituri totale de până la 
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150.000 Euro/fermier (în tranşe egale timp de zece ani). La rândul lor autorităţile 

române vor trebui să aplice această schemă care va presupune ca fermierii mai în 

vârsta (minim 55 de ani) să înceteze definitiv toate activităţile agricole comerciale, iar 

utilizarea terenului să fie transferată altor fermieri mai tineri care vor trebui să 

demonstreze că pot îmbunătăţi viabilitatea exploataţiilor. 

 

Respectarea standardelor de calitate şi a reglementărilor sanitare şi fito-sanitare 

constituie o altă direcţie de maximă importanţă în procesul de armonizare la normele 

comunitare. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor de acest tip de către fermieri sunt 

vitale din cel puţin două motive: 

 constituie o condiţie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin 

(principiul condiţionalităţii).  

 nerespectarea standardelor de către producători atrage după sine imposibilitatea 

comercializării produselor agricole pe piaţa comunitară. În ultimii ani s-a 

înregistrat o transpunere accelarată a aquisului în domeniul calitativ, sanitar şi 

fito-sanitar.  

 

Totuşi acest ritm ridică o serie de probleme atât pentru fermieri cât şi pentru 

procesatori. Comisia Europeană şi-a exprimat îndoiala cu privire la capacitatea de 

implementare a noii legislaţii din cauza resurselor insuficiente. Totodată, transpunerea 

acquis-ului în legislaţia naţională presupune pe lângă probleme de informare şi costuri 

suplimentare de adaptare pentru agricultori şi procesatori. Aceste costuri pot constitui 

o piedică în calea obţinerii avantajelor PAC de către fermieri. În acelaşi context 

stimularea activităţii în domeniul agriculturii ecologice ar trebui să constituie o 

prioritate. Trebuie precizat că un produs agricol, pentru a obţine eticheta de ecologic 

trebuie să îndeplinească unele criterii generale aplicabile tuturor produselor realizate şi 

comercializate în spaţiul comunitar, la care se adaugă şi o serie de criterii specifice. În 

acest context România a elaborat Planul Naţional de Acţiune în domeniul ecologic. 

Asigurarea fondurilor de co-finantare ar putea fi o altă provocare cu care se vor 

confrunta autorităţile după aderarea la UE. Cea mai mare parte a măsurilor vitale 

pentru restructurarea sectorului agricol se înscriu în cadrul politicii comunitare, în 

rândul componenţei de dezvoltare rurală. Această componentă importantă a politicii 

PAC presupune şi o contribuţie naţională care să suplimenteze bugetul comunitar. 

Iniţial această contribuţie naţională era de 50% din valoarea totală a proiectului de 

finanţat. Pe anumite măsuri, statele ce vor deveni membre din 2004 au negociat un 

procent de numai 20% din cauza presiunii asupra bugetelor naţionale. 

 

Managementul aplicării PAC este o altă problemă importantă în perspectiva aderării la 

UE. În lipsa unui sistem adecvat de implementare a măsurilor comunitare sau a 

disfuncţionalităţilor apărute în sistem, accesul la bugetul comunitar poate fi blocat. 

 

În momentul aderarii România va trebui să finalizeze pregătirile privind instituirea: 
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- Agenţia de Plăţi – prin intermediul acesteia, urmează să se realizeze cel mai mare 

volum al activităţilor de implementare a PAC (plăţi către fermieri, intervenţia pe piaţă, 

acordarea restituirilor la export, emiterea licenţelor de export şi import); 

- Sistemul Integrat de Control şi Administraţie – este sistemul comunitar utilizat 

pentru controlul acordării corecte de plăţii directe în agricultură; 

- Reţeaua de Informaţii Contabile în Agricultură – pe baza acesteia vor fi centralizate 

datele tehnice şi de performanţă economică, necesare formulării politicii agricole, 

trebuie format un comitet naţional pentru selectarea acelor exploataţii agricole care vor 

furniza date, să pregatească un plan pentru selectarea acestor exploataţii. 

 

SAPARD 

 

Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană pentru 

a ajuta statele candidate (ţările care şi-au depus cererea de aderare la Uniunea 

Europeană) în procesul de pre-aderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.  

 

Agenţia SAPARD este autoritatea naţională responsabilă de implementarea financiară 

şi tehnică a Programului SAPARD. Înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.142 din 

septembrie 2000, aprobată prin Legea nr 309 /2001 cu completările OUG 140/2001
83

. 

Scopul Agenţiei Sapard îl constituie implementarea tehnică şi financiară a 

Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, 

Programul Sapard. Agenţia Sapard are în structură o unitate centrală şi opt birouri 

regionale de implementare a Programului Sapard (1 Nord-Est, 2 Sud-Est, 3 Sud-

Muntenia, 4 Sud-Vest Oltenia, 5 Vest, 6 Nord-Vest, 7 Centru, 8 Bucureşti-Ilfov). 

Uniunea Europeană a propus o alocare orientativă a fondurilor pentru fiecare stat 

candidat având în vedere următoarele criterii: suprafaţa agricolă, populaţia ocupată în 

agricultură, produsul intern brut, situaţia teritorială specială – zone defavorizate.  

 

Astfel, aproximativ 153 milioane Euro vor fi alocate anual României de către Uniunea 

Europeană pe o perioadă de şapte ani (2000 – 2006), asistenţă financiară 

nerambursabilă, pentru a facilita adoptarea legislaţiei comunitare din domeniu şi 

pentru a îmbunătăţi competitivitatea sectorului agricol. Conform volumului acestei 

alocaţii din partea UE, România ocupă locul secund (după Polonia). Sumei alocate de 

UE i se va adăuga o cofinanţare naţională din bugetul de stat de 25% (circa 50 

milioane Euro anual). Adăugând şi contribuţia privată, costul total al punerii în 

practică a programului românesc de dezvoltare rurală este aproximativ 300 milioane 

euro în fiecare an. Sprijinul financiar va fi utilizat pentru a se atinge standardele UE 

din domeniul politicii agricole, al siguranţei alimentare şi protecţiei mediului 

înconjurător. Va fi utilizat şi pentru a investi în infrastructură, dezvoltarea climatului 

de afaceri, diversificarea activităţilor economice şi dezvoltarea resurselor umane. 
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 Centrul de Informare al Comisiei Europene în România – 2003 
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Programul SAPARD finanţează două categorii de proiecte: 

- Private (generatoare de venit), cum sunt cele aferente măsurii de investiţii în 

prelucrarea produselor agricole; 

- Publice (negeneratoare de venit), cum sunt cele aferente măsurii privind dezvoltarea 

şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale. 

 

Programul SAPARD are patru priorităţi de finanţare, detaliate în continuare. 

Axa Prioritară 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi a competitivităţii produselor 

agricole prelucrate, prin următoarele obiective: 

- Orientarea producţiei în concordanţă cu tendinţele previzibile ale pieţei sau 

încurajarea dezvoltării de noi pieţe pentru produsele agricole, mai ales pentru 

prelucrarea şi marketingul produselor obţinute conform respectării standardelor de 

mediu în vigoare, iar în unele cazuri se pot utiliza produse biologice (în special pentru 

agricultura organică) ; 

- Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate şi controlul calităţii produselor 

alimentare prin respectarea cerinţelor minime de securitate alimentară în conformitate 

cu standardele UE; 

- Îmbunătăţirea şi controlul condiţiilor sanitare ; 

- Înfiinţarea şi întărirea procesatorilor privaţi de produse agro-alimentare şi piscicole. 

Măsura1.1.Prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole 

Aplicând art. 2 din Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1268/1999, art. 3 din 

Reglementarea Comisiei Europene nr.2759/1999 şi art. 25 şi 26 din Reglementarea 

Consiliului (CE) nr.1257/1999, măsura are ca obiectiv general sprijinul pentru 

investiţii destinate îmbunătăţirii şi raţionalizării procesării şi comercializării 

produselor agricole şi piscicole, în conformitate cu acquis-ul comunitar, contribuind 

astfel la creşterea competitivităţii şi a valorii adăugate pentru aceste produse, fiind în 

acelaşi timp un sector cu un mare potenţial în crearea de noi locuri de muncă. Această 

măsură va fi însoţită cu privatizarea în curs a sectorului şi reducerea capacităţilor 

supradimensionale din proprietatea statului. Datorită faptului că sectorul procesării 

este situat în proporţie de 85% în zona urbană, investiţiile sprijinite prin această 

măsură ar trebui de asemenea să se adreseze acelor unităţi unde să se poată restructura 

şi moderniza capacităţile de producţie şi totodată, să se evite slaba utilizare a acestor 

capacităţi.  

 

Sprijinirea capacităţilor de procesare mici şi mjloci în spaţiul rural este justificabilă 

atâta timp cât există un surplus de materie primă care poate fi absorbită de către unităţi 

din spaţiul rural, fără diminiuarea cantităţii de materii prime destinate unităţilor 

procesatoare din spaţiul urban. Acestă măsură va putea fi pusă în practică ţinând cont 

de următoarele obiective operaţionale: 

- Sprijinul acordat investiţiilor pentru îmbunătăţirea procesării şi marketingului 

produselor agricole pe obiective şi pe sectoare; 

- Sprijinul pentru investiţiile pentru monitorizarea calităţii (controlul laboratoarelor 

uzinale); 
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- Stimularea investiţiilor ce au ca scop protejarea şi îmbunătăţirea mediului ca şi, 

pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor (investiţii verzi). 

Acestă măsură acordă prioritate sectoarelor de producţie pentru care sunt necesare 

investiţii importante pentru implementarea acquis-ului comunitar (lapte, carne, fructe 

şi legume, vin, peşte); dar nu exclud şi celelalte sectoare care reprezintă potenţial 

important de pus în valoare (cereale şi oleaginoase). În sectoarele mai sus amintite, vor 

fi sprijinite numai modernizările capacităţilor existente. Acestă măsură va acorda 

prioritate acelor proiecte mai mari de 100.000 Euro, dar nu exclude proiectele mai 

mici (între 30.000 şi 100.000 Euro pentru acele proiecte amplasate în mediul rural şi 

bazate pe pieţe locale). 

 

Pregătirea profesională a acestui sector va fi susţinută prin măsura "Asistenţa tehnică" 

a  Programului SAPARD. 

 

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, 

veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia 

consumatorilor. 

Măsura are ca obiectiv general implementarea acquisului comunitar în domeniul 

sanitar veterinar, sănătatea plantelor, controlul calităţii produselor alimentare pentru a 

contribui la îmbunătăţirea calităţii materiilor prime şi a produselor finite agro-

alimentare,precum şi la îmbunătăţirea competitivităţii pieţei interne şi a perspectivelor 

de export. 

 

Pentru această măsură sprijinul este asigurat în deplină complementaritate, atât din 

fonduri PHARE, cât şi SAPARD. Ţinând cont de faptul că scopul acestei măsuri este 

construcţia instituţională, ar putea fi finanţat mai ales de programul PHARE. În cazul 

în care programul PHARE nu va putea finanţa aceste proiecte, acestea vor fi finanţate 

de programul SAPARD. 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltare rurală şi agricultură, 

prin promovarea următoarelor obiective specifice: 

- Îmbunătăţirea accesului locuitorilor din spaţiul rural la exploataţii, îmbunătăţirea 

comunicaţiilor între zonele rurale şi accesului la reţeaua naţională ; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi sanitare ale locuinţelor şi ale activităţilor 

productive executate conform standardelor în vigoare; 

- Asigurarea consumului necesar de apă pentru culturile agricole şi pentru animale în 

zonele cu deficit de umiditate, în termenii eficienţei economice, prin creşterea 

capacităţii de folosire a sistemelor de irigaţii existente şi prin reducerea pierderilor de 

apă din reţeaua de irigaţii; 

- Creşterea capacităţii de protecţie a terenurilor agricole împotriva inundaţiilor, prin  

dezvoltarea de noi canale şi alte sisteme specifice şi prin reabilitarea celor existente. 
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Măsura 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale 

Scopul acestei măsuri este să îmbunătăţească accesul locuitorilor spaţiului rural la 

serviciile publice, să creeze condiţiile necesare pentru modernizarea gradului de 

confort din zonele rurale, să îmbunătăţească calitatea mediului şi să diminueze sursele 

de poluare. 

 

Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de următoarele obiective 

operaţionale: 

- Construirea şi modernizarea drumurilor locale comunale şi a podurilor; 

- Construirea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 

- Îmbunătăţirea managementului sistemelor de canalizare prin investiţii la staţiile de 

tratare a apei. 

 

Acestei măsuri i se va acorda o sumă mai mare în primii doi ani, ţinându-se cont de 

nevoile acestui sector. Măsura se va implementa într-un mod integrat în scopul 

sprijinirii investiţiilor corelate cu celelalte măsuri ale programului SAPARD. 

Investiţiile finanţate în cadrul acestei măsuri sunt considerate ca fiind investiţii în 

infrastructura care nu generează venit net semnificativ. 

 

Măsura 2.2. Managementul resurselor de apă pentru agricultură 

Obiectivele generale ale acestei măsuri sunt asigurarea unui management durabil al 

resurselor de apă din mediul rural, menţinerea şi stabilizarea producţiei, conservarea şi 

protejarea mediului, şi contribuţia la creşterea veniturilor şi sprijinirea angajaţilor din 

mediul rural. 

Obiectivele operaţionale din cadrul acestei măsuri îşi găsesc exprimarea în reabilitarea 

şi îmbunătăţirea sistemului de irigaţii existent, ca şi în reabilitarea şi modernizarea 

sistemului de drenaj existent. 

 

Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de următoarele obiective 

operaţionale: 

- Reabililitarea şi îmbunătăţirea sistemului de irigaţii existent; 

- Reabilitarea şi modernizarea sistemului de drenaj existent; 

- Reducerea pierderilor de apă în reţeaua de irigaţii. 

 

Axa prioritară 3. Dezvoltarea economiei rurale, având ca obiective : 

- Scăderea costurilor de producţie; 

- Ajustarea producţiei la nevoile pieţii; 

- Asigurarea folosirii optime a forţei de muncă disponibile prin încurajarea creării de 

noi locuri de muncă; 

- Îmbunătăţirea şi diversificarea producţiei; 

- Îmbunătăţirea calităţii; 

- Promovarea şi diversificarea activităţilor agricole; 
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- Stabilirea în comun a regulilor unitare referitoare la informaţii despre producţie în 

special în recoltare şi 

distribuţia pieţei, recunoscute oficial în ţările candidate; 

- Conservarea mediului natural agricol care este potenţial ameninţat; 

- Protecţia şi îmbunătăţirea resurselor forestiere printr-o mai bună valorificare a 

pădurii. 

 

Măsura 3.1. Investiţii în exploataţiile agricole 

Măsura va fi implementată cu prioritate pentru activarea potenţialului agricol, 

valorificarea resurselor locale în vederea eficientizării sistemului de exploatare 

practicat, pentru a se asigura venitul producătorilor agricoli. Trebuie acordat sprijin 

pentru înfiinţarea sau modernizarea investiţiilor în conformitate cu acquis-ul 

comunitar. Exploataţiile care vor primi sprijin din partea Programului SAPARD vor 

trebui să fie în acord cu legislaţia naţională în vigoare şi dacă legislaţia este modificată 

pe perioada implementării proiectului vor trebui să fie în acord cu legislaţia în vigoare 

înainte de ultima plată. Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de 

obiectivele operaţionale, de promovare a investiţiilor în sectorul animalelor şi 

plantelor la nivelul fermei, pentru a îmbunătăţi construcţiile din fermă şi pentru a le 

dota cu noi utilaje şi/sau animale de valoare genetică ridicată. 

 

Măsura 3.2. Constituirea grupurilor de producători 

Obiectivul general al acestei măsuri este de a creşte veniturile producătorilor care sunt 

membrii ai grupurilor de producători şi care menţin şi creează locuri de muncă în 

zonele rurale prin înfiinţarea acestor grupuri. Scopul grupurilor de producători este de 

a-şi comercializa în comun produsele şi de a stabili reguli de producţie comune. În 

consecinţă, trebuie îmbunătăţite de asemenea calitatea şi condiţiile de comercializare 

ale produselor obţinute de grupurile de producători. 

Obiective operaţionale: 

- Sprijin pentru încurajarea înfiinţării şi facilitarea operaţiilor administrative pentru 

grupurile de producători; 

- Stimularea în special a tinerilor fermieri (sub 40 de ani) pentru a se implica în 

înfiinţarea grupurilor de producători; 

- Creşterea calităţii prin înfiinţarea grupurilor de producători conduce la aplicarea 

tehnologiilor moderne şi implicit la creşterea calităţii produselor. 

 

Măsura 3.3. Măsuri de agro-mediu 

Dezvoltarea experienţei practice a implementării măsurii de agro-mediu, atât la nivel 

administrativ cât şi la nivel local, respectiv la nivelul fermei, în concordanţă cu 

principiile PAC va grăbi procesul de armonizare legislativă pe care România îl 

realizează ca şi preluarea experienţei statelor membre UE. 

MAPPM a început deja pregătirea contextului legal pentru implementarea măsurilor 

de agro-mediu fiind aprobate elementele majore ale legislaţiei în acest domeniu, de 
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exemplu Ordonanţa Guvernului nr. 34/1999 cu privire la producţia organică şi la 

certificarea acesteia. 

 

În concordanţă cu prevederile art. 22 al Reglementării Consiliului (CE) nr.1257/1999 

sprijinul pentru măsurile de producţie agricolă destinate protejării mediului şi 

menţinerii specificului rural (agro-mediu) vor contribui la multiplicarea acţiunilor 

pentru îndeplinirea obiectivelor în concordanţă cu politicile comunitare referitoare la 

agricultură şi mediu. În mod special, sprijinul oferit prin această măsură va promova 

ca obiectiv operaţional punerea în practică a proiectelor pilot, vizând spre conversia la 

o agricultură organică, protecţia zonelor cu biodiversitate specială / importanţă 

naturală şi menţinerea / 

îmbunătăţirea peisajului rural sau a mediului natural. 

Măsura 3.4. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de 

activităţi multiple şi venituri alternative. Sprijinul va fi adresat pentru susţinerea 

menţinerii şi creşterii numărului locurilor de muncă şi generarea de venituri alternative 

prin diversificarea activităţilor rurale legate de agricultură. 

 

Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de următoarele obiective 

operaţionale: 

- Susţinerea activităţilor agricole în mediul rural prin sprijinirea serviciilor specifice; 

în acest sens, să propune susţinerea înfiinţării cercului de maşini agricole şi servicii de 

reparaţii ale maşinilor agricole. 

- Sprijinirea activităţii tinerilor şi femeilor; 

- Susţinerea activităţilor specifice turismului rural (agri and silvo-tourism); 

- Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale şi artizanale; 

- Dezvoltarea acvaculturii, apiculturii, sericiculturii şi cultivării ciupercilor. 

Trebuie menţionat că România are deja o experienţă în turismul rural, prin existenţa 

reţelelor de comercializare şi clasificarea unităţilor agroturistice conform cu gradul lor 

de confort. Se propune acordarea unei priorităţi în ceea ce priveşte modernizarea 

unităţilor existente, dar şi crearea de noi unităţi dacă solicitantul îşi justifică investiţia 

pe un studiu asupra unei pieţe potenţiale acolo unde va fi amplasat proiectul. 

 

Măsura 3.5. Silvicultura 

Obiective generale: 

- menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor economice, ecologice şi sociale ale 

pădurilor în zonele rurale, concomitent cu extinderea zonelor împădurite, 

pentru a creşte valoarea adăugată a produselor forestiere, precum şi 

veniturile deţinătorilor de păduri; 

- indeplinirea angajamentelor luate de România în cadrul Conferinţei Pan-

europene privind protecţia pădurilor; 
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Sprijinul va promova unul sau mai multe din următoarele obiective operaţionale: 

- Sprijin financiar pentru comunităţile locale în ceea ce priveşte împădurirea 

terenurilor 

abandonate şi sistemului de drumuri forestiere; 

- Sprijin financiar pentru deţinătorii de păduri şi terenuri agricole degradate din 

sectorul privat 

(persoane fizice sau asociaţiile lor, persoane juridice), precum şi pentru întreprinderile 

private de recoltare, transport şi procesarea primară a lemnului din pădurile aflate în 

spaţiul rural, pentru: 

Crearea şi modernizarea pepinierelor, împădurirea, Recoltarea şi transportul 

produselor din 

lemn, Prelucrarea primară a lemnului. 

 

Axa 4. Dezvoltarea resurselor umane, cu obiectivele specifice : 

- Pregătirea fermierilor pentru reorientarea calitativă a producţiei, pentru diversificarea 

activităţilor economice, pentru aplicarea acestor metode de producţie care sunt 

consecvente cu protejarea şi îmbunătăţirea peisajului şi a protecţiei mediului, a 

normelor care sunt aplicate în domeniul creşterii şi sănătăţii animalelor, precum şi 

pentru atingerea unui nivel de pregătire profesională care este necesar pentru 

managementul unor exploataţii viabile; 

- Să asigure că programul va fi cunoscut atât de beneficiar cât şi de responsabilii cu 

implementarea lui (prin selecţie, verificare şi monitorizare); 

- Să se asigure promovarea programului; 

- Să asigure pregătirea şi formarea diferitelor autorităţi şi organizaţii responsabile cu 

îndeplinirea programului; 

- Să elaboreze studiile necesare implementării măsurilor. 

 

Măsura 4.1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale 

Printre obiectivele operaţionale ale acestei măsuri se pot menţiona: 

- Reorientarea calitativă a producţiei, inclusiv pentru înfiinţarea grupurilor de 

producători; 

- Practici productive compatibile cu menţinerea peisajului rural, protecţia mediului, 

standardele 

de igienă, şi bunăstarea animalelor, incluzând instruirea fermierilor care vor aplica 

măsura de 

agro-mediu; 

- Managementul fermelor viabile din punct de vedere economic şi al fermelor de 

acvacultură; 

- Administrarea reţelelor de irigaţii de către membrii asociaţiilor utilizatorilor de apă; 

- Alte pregătiri profesionale: silvicultura şi diversificarea activităţilor rurale în cazul 

producătorilor agricoli şi deţinătorilor de păduri. 
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Măsura se va concentra asupra instruirii pe termen scurt în sectoarele care se referă la 

acquis-ul comunitar: mediul înconjurător, igiena şi calitatea, bunăstarea animalelor şi 

pentru viabilitatea economică a exploataţilor agricole şi piscicole. Măsura de Asistenţă 

tehnică a programului SAPARD va finanţa pregătirea profesională pentru a măsura 

"Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole şi piscicole", iar 

programul PHARE şi programele naţionale pot eventual să susţină instruirea 

profesională pentru beneficiarii care nu sunt fermieri din cadrul măsurii 

"Diversificarea activităţilor economice". 

 

Măsura 4.2. Asistenţa tehnică 

- Asigurarea cunoaşterii programului, atât de către beneficiari, cât şi de către 

responsabilii cu 

implementarea sa (promovare, selecţie, verificare şi monitorizare); 

- Asigurarea implementării programului în mod eficient, transparent şi riguros; 

incluzând 

achiziţionarea de echipament necesar monitorizării programului, echipamentul şi 

lucrările 

interne ale comitetului de monitorizare; 

- Informarea beneficiarilor şi marelui public asupra programului; 

- Asigurarea instruirii şi formării diferitelor autorităţi şi organisme responsabile cu 

realizarea 

programului; 

- Efectuarea studiilor necesare implementării măsurilor şi programului; 

- Asigurarea evaluării şi controlului implementării programului; 

- Instruirea agenţilor care aparţin întreprinderilor de prelucrare şi marketing finanţate 

prin 

Programul SAPARD; 

- Instruirea agenţilor responsabili cu implementarea programului. 

În România sunt deocamdată operaţionale doar o parte din aceste măsuri, având drept 

beneficiari eligibili: 

- pentru măsura 1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi 

piscicole 

beneficiarii sunt: Societăţile comerciale cu capital integral privat, cooperativele de 

consum; 

- Pentru măsura 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale beneficiarii 

sunt: Consiliile Locale ale comunelor, asociaţii, cu statut juridic, între consilii locale 

de comune; 

- Pentru măsura 3.1. Investiţii în exploataţiile agricole beneficiarii sunt: Producătorii 

agricoli 

individuali; Asociaţiile agricole familiale; Societăţile agricole private / asociaţiile 

agricole cu personalitate juridică, prevăzute de Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură; Societăţile comerciale agricole cu 

capital integral privat constituite în baza Legii nr.31/1990 şi a Legii nr.15/1990; 
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- Pentru măsura 4.1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale beneficiarul este Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Regulile de co-finanţare sunt diferite 

pentru beneficiarii privaţi şi respectiv cei publici: Beneficiarii privaţi trebuie să 

finanţeze, cu fonduri proprii între 50% şi 70% din valoarea proiectului; Beneficiarii 

publici (de exemplu comunităţi locale) pot beneficia de o finanţare de 100% a 

proiectului lor, cu condiţia ca acesta să nu genereze venituri. Această finanţare se va 

acorda doar pentru proiectele care vor fi declarate eligibile şi aprobate în vederea 

finanţării în urma licitaţiilor analizate. 

Fermierii pot primi finanţare, prin rambursarea cheltuielilor efectuate, pentru achiziţii 

de animale, dotare cu tractoare, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamante, modernizarea 

şi construirea fermelor, pentru refacerea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi 

pentru diversificarea activităţilor economice din mediul rural. 

 

Pentru a avea acces la fonduri, ei trebuie să parcurgă următoarele etape: 

- Identificarea nevoilor şi a soluţiilor potrivite, consultând Ghidul Solicitantului oferit 

de Agenţia SAPARD; 

- Transformarea ideilor într-un plan de afaceri; 

- Completarea cererii de finanţare (poate fi procurată de la Direcţiile Agricole 

Judeţene, Birourile Regionale SAPARD şi Oficiile de Consultanţă Agricolă); 

- Obţinerea autorizaţiilor necesare; 

- Depunerea dosarului la Biroul Regional SAPARD. 

 

Dosarul include: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate (după 

caz) şi toate anexele necesare. Personalul Biroului Regional verifică, în prezenţa 

aplicanţilor, dacă cererea de finanţare este completată corect, dacă sunt prezente toate 

anexele (plan de afaceri, studiu de fezabilitate, Hotărâri ale Consiliului Local, 

Declaraţii etc.). 

După aceşti paşi, este verificată eligibilitatea proiectului şi are loc vizita în teren, iar în 

final, dacă proiectul este selectat spre finanţare, se semnează contractul84. 

 

Proiecte SAPARD aprobate până în anul 2005 

Tabel  61. Proiecte aprobate până în anul 2005 – SAPARD, masura 1.1 (Submasura : Legume, fructe şi 

cartofi) şi masura 3.1 (Submasura : Sere) 

Localitate Societatea Descriere proiect Data Suma 

totală 

Sibiu SC EUROPLANT 

SRL 

Depozit păstrare, sortare şi ambalare 

cartofi, bransamente şi racorduri 

utilitati 

May-00          

497,199      

Timis SC Tioss Commerce 

SRL 

Investitie noua fabrica de conserve de 

legume, localitatea Dumbravita 

Aug-02          

990,850      

ARAD SC LAURUL SA Modernizarea şi retehnologizarea 

fabricii de conserve de legume şi 

Apr-03          

800,000      

                                              
84

 10+2 ÎNTREBĂRI DESPRE AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ - Colecţie de materiale de 

referinţă 
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fructe din localitatea Gurahont, 

judetul Arad 

ILFOV SC INTERFRUCT 

SRL 

Extindere şi constructie noua. Hala 

depozitare şi ambalare legume-fructe, 

Afumati, jud.Ilfov 

Jun-05        

1,113,280      

  SC STAR FOODS 

E. M. SRL 

Modernizarea capacitatii de procesare 

a cartofilor pentru fabricarea 

chipsurilor a SC STAR FOODS 

E.M.SRL 

Apr-03        

1,187,686      

IASI SC AUGUSTUS 

SRL 

Modernizarea depozitului frigorific 

pentru congelarea şi ambalarea 

legumelor şi fructelor, localitatea Iasi 

Aug-03        

1,295,117      

ARGES SC DGM 

INTERNATIONAL 

SUNRISE SRL 

Realizarea unei fabrici de conserve în 

comuna Bascov, judetul Arges 

May-04          

979,058      

BRASOV SC BUTEXIM SRL Modernizare capacitate de depozitare 

frigorifica, ambalare şi marketizare 

legume şi fructe în zona rurala 

SANPETRU, judetul Brasov 

Apr-04          

220,000      

  SC COMIRFLADA 

SRL 

Depozit de cartofi, investitie noua, 

Codlea, jud. Brasov 

Jun-05          

273,992      

Olt S.C. TOBFRUCT 

S.R.L.  

Modernizare depozit legume 

fructe,str.Depozitelor nr.9, Slatina, 

judetul Olt 

Jul-04        

2,000,000      

Alba SC EL GRECO SRL Modernizarea capacitatii de producţie 

ale fabricii de legume şi fructe 

congelate din localitatea Teius, 

jud.Alba 

Feb-05            

46,478      

Galati SC EOROPROD 

SRL 

Modernizare sectie de prelucrare a 

legumelor şi fructelor-Tecuci, 

jud.Galati 

Apr-05          

621,480      

Covasna SC BIOFARM SRL Modernizarea depozitarii şi procesarii 

de cartofi de consum la SC 

BIOFARM SRL, localitatea Targu 

Secuiesc, jud.Covasna 

Jun-05          

269,834      

Harghita SC ARMASIS SRL Investitie noua în hala prelucrare 

legume, cu amplasamentul în Cristuru 

Secuiesc-Betesti, jud.Harghita la SC 

ARMASIS SRL 

Jun-05          

269,834      

  SC VEL FUNGO 

SRL 

Investitie noua pentru depozitarea 

fructelor de padure în com.Siculeni, 

sat Ciceu, jud.Harghita 

Jun-05          

404,127      

ARGES SC DGM 

INTERNATIONAL 

INDCOM 

Reconstructia şi modernizarea unei 

sere de legume în com. Bascov, jud. 

Arges 

Dec-03          

500,000      

IASI SC EURO CART 

SRL 

Construire sere flori şi legume în 

localitatea Dumesti, judetul Iasi 

Oct-04          

298,599      

Calarasi S.C. PREFAB S.A 

Calarasi 

Modernizarea serei de legume şi 

sereri de rasaduri proprietate a S.C. 

PREFAB S.A. Calarasi 

Jul-04          

172,825      

Sursa : www.sapard.ro 
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Chiar şi după aderare vor exista subvenţii pentru agricultură/dezvoltare rurală după 

aderarea la Uniunea Europeană, şi chiar într-un volum mai substanţial, dar criteriile de 

acordare vor fi corelate cu prevederile noii PAC.  

 

După aderarea României la UE, produsele agricole româneşti vor beneficia de aceleaşi 

subvenţii ca şi cele din actualele state membre, cu excepţia cazurilor în care s-au 

negociat perioade de tranziţie. 

 

În primul rând este vorba despre ajutorul financiar direct. O fermă mare dintr-un stat 

membru UE va putea accesa un plafon maxim de 300.000 Euro/subvenţie, iar o fermă 

mică, de semi-subzistenţă, un plafon anual maxim de 1.000 euro. Pentru acest ajutor 

direct, ţările candidate la aderare (inclusiv noii membrii din 2004) vor avea acces 

eşalonat, cu un procent faţă de nivelul acordat fermierilor europeni din statele deja 

membre ale UE. Această eşalonare va dispărea în anul 2011, când politica agricolă 

comună nu va mai diferenţia între ţările membre în funcţie de momentul integrării 

acestora. 

Această formă de subvenţie se va acorda în funcţie de îndeplinirea unor standarde 

sanitare şi de mediu. Alte ajutoare financiare pentru care fermierii români vor fi 

eligibili din momentul aderării se referă la: 

- schemele de pensionare anticipată (UE plăteşte, în tranşe egale pe durata a 

10 ani, până la 15.000 Euro/an pentru fermierii de peste 55 de ani, dar care 

nu au împlinit vârsta pensionării, care au lucrat în agricultură cel puţin 10 

ani şi care abandonează activităţile comerciale); 

- stimularea angajării fermierilor tineri (UE plăteşte o sumă de până la 25.000 

euro pentru fiecare nou fermier sub 40 de ani, sau subvenţionează dobânda 

la împrumuturile pe care le face acesta); 

- firmele viabile economic şi care corespund standardelor sanitare, de mediu 

şi de bunăstare a animalelor, pot primi subvenţii pentru creşterea capacităţii 

de procesare şi distribuţie; 

- fermierii din zonele defavorizate agricol, considerate a fi zonele montane, 

cele afectate de anumite dezavantaje teritoriale şi alte zone asimilabile, pot 

primi plăţi compensatorii pentru a fi stimulaţi să continue cultivarea 

terenului, prezervarea stilului de viaţă rural şi respectarea standardelor de 

mediu. Valoarea plăţilor compensatorii variază între 25 şi 200 Euro pe 

hectar pe an; 

- fermierii din zonele cu constrângeri de mediu pot primi, suplimentar, până 

la 200 Euro pe hectar, pentru compensarea costurilor determinate de 

adaptarea la standardele de mediu ale UE; 

- fermierii care au folosit în ultimii cinci ani (faţă de data evaluării) metode de 

producţie agricole care nu au dăunat mediului, pot primi subvenţii pentru a 

nu se abate de la standardele de mediu ale UE. Valoarea acestor subvenţii 

nu poate depăşi 600 Euro pe hectar pentru recoltele anuale şi 900 Euro pe 
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hectar pentru recoltele periodice, şi 450 Euro pe hectar pentru toate celelalte 

întrebuinţări ale terenului agricol. 

În plus, fermierii din noile state membre vor avea acces direct şi nediscriminatoriu la 

măsurile de piaţă (subvenţii indirecte) ale Politicii Agricole Comune, cum ar fi 

acoperirea diferenţelor de preţ dintre preţul de export în afara UE şi preţul de 

intervenţie al UE, sau protecţia asigurată pe pieţe specifice reglementate de UE. Toate 

acestea vor contribui la stabilizarea veniturilor fermierilor din noile state membre ale 

UE.85 

 

În anul 2005 agenţia Sapard a consumat toate fondurile europene alocate pentru acest 

an. Fondul total alocat a fost de 208 milioane de euro. Începând cu anul 2003, prin 

programul Sapard s-au acordat fonduri nerambursabile de 412 milioane de euro 

(beneficiari publici – consilii locale, dar si pentru persoane fizice autorizate sau alţi 

agenţi economici, asociaţii etc.)  

 

În total, pâna în prezent s-au alocat 700 de milioane de euro, pentru 1829 beneficiari 

publici sau privati, iar majoritatea fondurilor alocate sectorului privat au fost atrase de  

industria alimentară (135 milioane de euro nerambursabili pentru 219 proiecte, din 

care 81 fiind deja finalizate). 

 

Prin Masura 3.1, "Investitii in exploatatii agricole" au fost subvenţionate 549 de 

proiecte, fiind finalizate 109, însumand o valoare de peste 53 de milioane de euro. 

Aceste proiecte au avut ca obiect investiţiile în fermele vegetale sau animale, în sere şi 

achiziţionarea de utilaje agricole. 

 

Pentru acvacultură, sericicultură, apicultură, ciupercării, creşterea melcilor şi a 

broaştelor, turism rural s-au contractat 436 proiecte Sapard, acestea fiind incluse în 

Măsura 3.4, "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze 

activităţi multiple şi venituri alternative"
86

.  

 

6.1.2 Certificarea calităţii 
 

EurepGAP (European Retailers Producers Good Agricultural Practice) 

 

Chiar dacă piaţa europeană este cea mai importantă piaţă importatoare de legume din 

lume, iar România va adera la Uniunea Europeană în anii următori, totuşi accesul pe 

aceasta piaţă are sa fie dificil pentru producătorii autohtoni, dacă nu sunt îndeplinite 

condiţiile de calitate şi cantitate constantă ale producţiei cerute de partenerii externi.  

                                              
85

 10+2 ÎNTREBĂRI DESPRE AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ - Colecţie de materiale de 
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Condiţiile de calitate ale producţiei obţinute sunt evaluate printr-o certificare 

europeană, iar deţinerea acestei certificări va permite producătorilor interni să îşi 

desfacă produsele prin diverse canale de distribuiţie europene, inclusiv să desfaşoare 

colaborări cu marii retaileri care acţionează pe piaţa europeană. 

 

Dacă producatorii autohtoni vor implementa standarde privind siguranţa producerii 

produselor agricole, precum certificarea EurepGAP
87

, România poate avea acces mai 

facil la pieţe noi de desfacere. Pieţele europene cer asigurarea măsurilor stricte de 

calitate şi siguranţă alimentară pentru produse agricole, pe care România le-ar putea 

produce şi furniza în mod competitiv. 
88

 

 

Chiar dacă aceste pieţe europene prezintă oportunităţi promţătoare, reorientarea către 

ele înseamnă totodată şi o tranziţie către standarde noi de calitate, care, la rindul lor, 

necesită un control riguros al procesului de producere. Majoritatea comercianţilor 

europeni de produse alimentare acceptă fructe şi legume proaspete numai de la 

producători care deţin certificate EurepGAP. Această iniţiativă a fost lansată înca din 

1997, când comercianţii şi producătorii membri ai Grupului de Lucru al Producătorilor 

şi Comercianţilor din Europa (EUREP) au căzut de acord asupra unor standarde şi 

proceduri acceptate la scara largă pentru certificare la nivel mondial al Bunelor 

Practici Agricole (GAP) pentru cinci categorii, inclusiv fructe şi legume. EurepGAP 

oferă modalitatea de a verifica în mod obiectiv practicile cele mai bune aplicate în 

mod sistematic şi consistent în întreaga lume. 

 

În România nu sunt încă producători de legume certificaţi EurepGAP, iar acesată 

certificare nu este incă cunoscută. Practicile de cultivare a legumelor în România nu 

sunt eficiente, astfel calitatea şi cantiatea producţiei nu sunt foarte bune, iar această 

certificare are ca scop ameliorarea procesului de producere şi de obţinere a certificarii 

necesara exportului în cadrul UE
89

. 

 

Asigurarea calităţii la un cost redus pentru retaileri, ca răspuns la cerinţele legislative, 

reprezintă un subiect actual, iar certificările EurepGAP, vin ca raspuns la aceste 

provocări.  

 

Sectorul producerii de legume şi fructe, la nivel mondial, acoperă o suprafaţă de peste 

103,3 milioane de hectare, iar la nivel european acoperă o suprafaţă de peste 8,4 

milioane hectare. 

 

                                              
87

 EUropean REtailers Producers Good Agricultural Practice 
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 Sursa: www.cnfa.md 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

191 

 

Figura 13. Distribuţia în anul 2005, la nivel mondial al memebrilor EurepGAP (30) şi a producătorilor 

certificaţi EurepGAP (18, 474) 

Retailerii din ţările dezvoltate, precum cei care activează în Europa, importă însemnate 

cantităţi de legume din ţările în curs de dezvoltare, comerţul cu legume şi fructe se 

internaţionalizează, iar consumatorii au nevoie de o asigurare în ceea ce priveşte 

condiţiile cultivarii şi livrării acestor produse.  

 

Principalele probleme ridicate privesc probleme legate de gradul de utilizare al 

pesticidelor (reglementate legislativ în UE prin MRL – maxim residue level), poluarea 

apei, probleme sociale (eg. munca copiilor în agricultură, preţuri mult prea mici oferite 

producătorilor etc.). 

 

Trendurile generale în această privinţă includ armonizarea practicilor agricole, 

stabilirea unor contracte de import prin care se asigură achiziţia anumitor cantităţii de 

legume la un anumit termen şi considerând aceste trenduri, certificarea este o condiţie 

obligatorie pentru export sau chair pentru activarea pe piaţa internă, într-un viitor 

apropiat. 

 

Calitatea poate fi privită din două puncte de vedere:  

- satisfacerea cererii clientului (caracteristici organoleptice etc) printr-un 

brand  - vizează calitatea produselor; 

- îndeplinirea standardelor existente în cadrul sectorului de activitate (ex. 

EurepGAP) – vizează calitatea proceselor de producţie. 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

192 

Un certificat EurepGAP reprezintă un certificat privat privind sectorul de producţie a 

fructelor şi legumelor care urmareşte: 

- Siguranţă sanitară a produselor cultivate, 

- Protectia mediului, 

- Protectia sociala (a angajatilor) 

Aceasta certificare a fost creată în 1997 şi este un subiect de actualitate pentru toţi 

participanţii în lanţul de producţie şi distribuţie a legumelor.  

 

Principalii membrii sunt retailerii (30 activând în Europa: Ahold, Metro, Tesco, dar şi 

McDonald’s), dar şi furnizorii (asociatiile de producători şi producătorii individuali). 

Motivul pentru care EurepGAP prezintă interes este dată de faptul că retailerii doresc 

să standardizeze produsele gestionate de membri EurepGAP şi să existe un certificat 

comun în aceasta privinţă. 

 

În harta de mai jos se poate observa numărul de retaileri membri EurepGAP, cât şi 

numărul de producători certificaţi Eurep GAP, în anul 2005. 

 

Acesti 30 de retaileri din Europa deţin 34 % din cota de piaţă a Uniunii Europene, 

reprezentând aproximativ 10% din cota de piaţa la nivel mondial.  

 

În Europa sunt acreditaţi 13,323 de producători, iar suprafaţa pe care aceştia o cultivă 

reprezintă 5 % din suprataţa totală cultivată în Europa. 
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Figura 14. Numărul de retaileri membrii şi producători certificati EurepGAP 

Motivele care ii determină pe producători să se certifice EurepGAP privesc alinierea la 

legislaţie, asigurarea calităţii produselor comercializate, reputaţia, evitarea unor 

potenţiale situaţii de criză, evitarea eşecului pe piaţa, creşterea încrederii 

consumatorilor în oferta promovată, recunoaşterea promovării calitatii în sectorul de 

activitate în care actionează, trecerea anumitor responsabilităţi şi costuri către furnizori 

şi producători. 
 

Tabel  62. Evoluţia certificarii EurepGAP în funcţie de continent 

Continent 2002 2003 2004 

America de 

Nord 2 11 51 

America Latina 40 169 1 478 

Africa 317 1 260 2 701 

Asia Oceania 3 494 921 

Europa 3 530 11 088 13 323 

Total 3 892 13 022 18 474 

    Sursa. Info Europa 

 

Producătorii sunt motivaţi să obţină această acreditare de către retaileri şi mai putin de 

autorităţi. Obţinerea certificării implică investiţii (timp şi bani), dar ajută la depăşirea 
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barierelor calitative cerute de retaileri şi permite accesul pe anumite pieţe europene, 

facilitând exportul
90

. 
 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

 

Firmele din România trebuie să fie pregătite pentru implementarea sistemului de 

siguranţă alimentară în vederea integrării în Uniunea Europenă. România, ca ţară care 

se pregăteşte să adere la Uniunea Europeană, trebuie să deţină cît mai multe informaţii 

despre aplicarea sistemului HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

pentru a trece cu bine de un prim impact dur asupra micilor întreprinzători. În Italia, de 

exemplu, la începutul implementării sistemului de siguranţă alimentară impus de CE, 

35% dintre micii întreprinzători au dat faliment, pentru că nu şi-au permis efortul 

financiar de a implementa aceste norme. 

 

Întreprinzătorii români din domeniul alimentar au mai mult timp la dispoziţie pentru a 

implementa sistemul HACCP, fonduri comunitare special alocate, informaţii şi sprijin 

de la asociaţiile de profil din UE.  

 

Pentru ca impactul aderării asupra IMM-urilor din domeniu să fie cât mai redus şi uşor 

de suportat, autorităţile române vor pregăti un set de măsuri de susţinere. Prin 

aplicarea sistemului HACCP se contribuie la libera circulaţie a mărfurilor pe piaţa 

comunitară, cheltuielile pentru implementarea lui fiind, în final, mai mici decît în 

cazul neaplicării HACCP în România, şi a problemelor cu care se confruntă 

producătorii din ţara noastră la transpunerea acestui sistem în practică.  

Avantajul producătorilor români, din industria alimentară, este acela că pot prelua 

aspectele pozitive din experienţa ţărilor din Uniunea Europeană, unde HACCP se află 

într-un stadiu avansat, şi în acelaşi timp să poată evita obstacolele neprevăzute cu care 

s-au întâlnit ţările aflate la începuturile sistemului. 

6.2 Organizarea profesională a întreprinzătorilor din 

legumicultura în România 

6.2.1 Consiliul pe produs “Legume – fructe proaspete şi 

procesate” 
 

Asocierea producătorilor de legume din România într-o asociaţie care să le servească 

interesele în special în relaţia cu autorităţile s-a realizat prin înfiinţarea Consiliului pe 

produs “Legume – fructe proaspete şi procesate”, care este condus de către Comitetul 

Director al Consiliului pe produs “Legume – fructe proaspete şi procesate”
91

. 

                                              
90

 Pierre-Yves Le Strat, INRA, UMR MOISA, Montpellier, France, Chiang Mai, 2005 
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În cadrul reuniunilor de lucru sunt dezbătute problemele specifice acestei filiere pe 

produs care, în final, să conducă la iniţierea unor proiecte de acte normative referitoare 

la strategia şi susţinerea sectoarelor în vederea consolidării pieţei.  

 

Strategia pe domenii urmăreşte, printre altele, reglementarea sistemul unitar de 

impozite şi taxe pentru marile societăţi comerciale şi micii producători, protecţia 

vamală, stimularea producţiei în sistem ecologic, tarife speciale la plata energiei 

termice şi electrice pentru producătorii de flori şi legume din spaţii protejate. 

 

Întâlnirile de lucru au şi un rol informativ, prin care membrii sunt informaţi privind 

accesul la fonduri SAPARD, dar şi privind legislaţia Uniunii Europene şi în special 

privind modul de acordare a subvenţiilor în domeniul legume-fructe proaspete şi 

procesate. 

 

În ceea ce priveşte preţul, producătorii doresc ca statul să intervină pe piaţă şi să-l 

regleze, atât în cazul surplusului de producţie, cât şi în caz contrar. Modelul seamană 

oarecum cu intervenţia Băncii Naţionale pe piaţa valutară. La propunerea Consiliilor 

pe produs - formate din fermieri, procesatori şi distribuitori, statul ar trebui să fixeze la 

început de an trei preţuri, pentru a regla piaţa.  

 

Primul este preţul indicativ (unul aproximat celui la care ulterior se va vinde 

produsul), al doilea este preţul initial (preţul minim la care trebuie văndute produsele) 

şi ultimul – preţul de intervenţie. Acesta se aplică atunci când produsele nu se vănd 

fie din cauza preţului foarte mare, fie din cauza supraproducţiei, cand preţurile scad. În 

astfel de situatii, statul ar trebui să cumpere o anumită cantitate de produse de pe piaţă 

şi sa le stocheze un timp, până cand preţurile revin la normal.  

 

În prezent nu funcţionează nici bursele de mărfuri agricole, discutate în 2001. Bursele 

ar fi putut rezolva problema cererii şi a ofertei. Potrivit opiniei unor conducători de 

exploataţii agricole, aceste aceste burse nu funcţioneaza datorită lipsei banilor, dar şi a 

unor grupuri de interese printre procesatori şi importatori a căror afaceri nu ar fi 

favorizate de o transparenţă crescută a pieţei. 

6.2.2 Studiu de caz - Realizarea de structuri de comercializare 

pentru fructe şi legume în România, proiectul româno-

german AFC/GTZ 
 

Debutând o dată cu înfiinţarea pieţei de gros din Bucureşti, proiectul romano-german 

AFC/GTZ a creat un sistem vertical de marketing, ce cuprindea o piaţă de gros, şase 

pieţe de colectare şi şase asociaţii de marketing ale producătorilor. Începând din 1999, 

proiectul a sprijinit crearea unei reţele naţionale de pieţe de gros, iar din 2002, a 
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susţinut şi crearea de noi asociaţii de marketing ale producatorilor. Proiectul oferă 

producătorilor asistenţa necesară pentru a se asocia în organizaţii de marketing, 

precum şi pentru a-si crea şi îmbunătaţi facilitaţile de marketing, dar şi consultanţă 

pentru obţinerea de fonduri SAPARD.  

 

În cadrul proiectului romano-german AFC/GTZ, Ministerul Federal German pentru 

Cooperare Economica şi Dezvoltare este cel care asigură în mod gratuit asistenţa 

tehnică, agenţiile de implementare fiind ANIMMC - pentru România - şi AFC, pentru 

societatea GTZ.  

 

Principalii parteneri ai proiectului romano-german AFC/GTZ sunt producătorii. 

Împreună cu aceştia şi bazându-se pe colaborarea cu camerele agricole regionale, este 

elaborată strategia de dezvoltare a asociaţiilor de marketing şi cea privind înfiinţarea 

facilităţilor de marketing.  

 

Principalul scop al proiectului este acela de a susţine îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 

cantităţii produselor horticole româneşti prin înfiinţarea unor asociaţii viabile de 

marketing care să le permită producătorilor Români să concureze cu succes atât pe 

piaţa internă, cât şi pe cea din UE.  

 

În prezent, există numeroase intreprinderi mici şi mijlocii active în sectorul legume-

fructe, ai căror manageri abordează metode progresiste, în vederea obţinerii unei 

performanţe sporite, care să le asigure pătrunderea şi competitivitatea pe piaţa UE.  

 

Supermarket-urile şi hypermarket-urile din România sunt interesate să ofere clienţilor 

produse româneşti mai proaspete şi la preţuri mai bune decât ale celor importate. Însă 

standardele ridicate de calitate şi volumul mare al cererii din partea acestora constituie 

deziderate greu de îndeplinit de majoritatea producătorilor români.   

 

Pentru ca aceştia să întrunească cerinţele de piaţă, este necesară înfiinţarea unor 

asociaţii de marketing ale producătorilor. Proiectul romano-german AFC/GTZ a 

elaborat o strategie în cinci pasi, menit sa îi sprijine pe producătorii Români în crearea 

asociaţiilor, dezvoltarea strategiilor de marketing, construirea structurilor de piaţă 

necesare si, ulterior, intrarea şi menţinerea pe piaţă. Strategia cuprinde următorii paşi: 

 

1. Identificarea grupurilor de fermieri; 

2. Înfiinţarea asociaţiilor de marketing; 

3. Identificarea oportunităţilor de piaţă şi a partenerilor; 

4. Crearea de facilităţi; 

5. Pătrunderea în structurile moderne de piaţă. 

 

Primul pas: identificarea grupurilor de fermieri 

 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

197 

În cadrul acestui prim pas, Proiectul AFC/GTZ îi contactează, cu ajutorul Camerei 

agricole, pe fermierii potenţial interesati şi organizează o serie de înâlniri în vederea 

formării unui grup de producători. Cu acest grup se discută apoi în detaliu conceptul 

formării unei asociaţii. 

 

Al doilea pas: înfiinţarea asociaţiilor de marketing 

 

În a doua etapă, grupul constituit ia decizia de a înfiinţa o asociaţie. În consecinţă, se 

discută statutul şi se aleg organismele de conducere. Se stabilesc, de asemenea, sursele 

de finanţare şi procedura de înregistrare, după care se procedeaza la crearea 

infrastructurii, constând în: birou, echipament, personal, administratie şi contabilitate. 

 

Al treilea pas: identificarea oportunităţilor de piaţă şi a partenerilor 

 

Într-o a treia fază, Proiectul susţine prin expertiza tehnică identificarea oportunităţilor 

de piaţă şi a partenerilor pentru produsele asociaţiei. Apoi, împreună cu asociaţia, este 

elaborată strategia şi regulile de marketing, sunt contactaţi potenţialii clienţi şi 

parteneri şi se incheie contractele finale. Nu în ultimul rând, se planifică chestiunile 

legate de logistică şi transport.  

  

 Al patrulea pas: crearea de facilităţi 

 

Al patrulea pas consta în reperarea şi obţinerea capitalului necesar pentru crearea 

facilitatilor de marketing. Proiectul romano-german AFC/GTZ a acordad asociatiei 

consultanţă în procedura de aplicare pentru obţinerea de fonduri SAPARD. În acest 

sens, se parcurg următoarele etape:  

· acordul asupra volumului şi tipului de investiţie; 

· acordul privind aranjamentele financiare; 

· informaţii detaliate despre ghidul SAPARD; 

· identificarea şi achiziţionarea unei locaţii adecvate; 

· studiu de fezabilitate, plan de afaceri, alte documentaţii;  

· Aplicaţia SAPARD, proceduri de licitare, implementare;  

· Instruirea personalului privind administrarea şi punerea în funcţiune a 

facilităţilor.      

 

Al cincilea pas: pătrunderea în structurile moderne de piaţă 

 

În cele din urmă, Proiectul româno-german AFC/GTZ susţine construirea unor relaţii 

stabile între asociaţie şi supermarket-uri şi lanţuri de magazine, în vederea asigurării şi 

extinderii poziţiei pe piaţă. În acest scop, proiectul sprijină asociaţia în:  

· pregătirea şi diseminarea materialului PR; 

· participarea la stabilirea unui sistem de informaţii de piaţă; 

· participarea la târguri naţionale şi internaţionale; 
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· cooperarea cu lanţuri de magazine cu prezenţă internaţională; 

· implementarea controlului rezidual, trasabilitatea, asigurarea calităţii.   

 

Datorită condiţiilor climaterice şi pedologice foarte favorabile din ţara noastră, 

produsele horticole au un potenţial foarte ridicat. Variaţiile climatice oferă condiţii 

ideale pentru cultivarea merelor şi a altor fructe în regiunile deluroase şi subcarpatice 

şi a multor soiuri de legume în zonele de câmpie şi a coastei Marii Negre, care oferă 

condiţii similare celor mediteraneene. Un alt avantaj este forţa de muncă extrem de 

ieftină, în comparaţie cu UE, dar şi cu alte ţări din est- şi central-europene, precum 

Ungaria, Cehia sau Polonia. Totuşi, în pofida acestor condiţii favorabile, sectorul 

horticol din România încă nu poate satisface constant cererea internă de produse de 

bună calitate.   

 

În materie de oportunităţi de investiţii în sectorul horticol din România, se remarcă 

următoarele:  

· depozite de frig şi cu atmosferă controlată; 

· linii de sortare; 

· linii de ambalare; 

· facilităţi de procesare în diverse domenii; 

· cultivarea, testarea şi distribuirea noilor soiuri de fructe şi legume în România. 

 

6.2.3 Asocierea micilor producători din bazinul de 

aprovizionare a Capitalei 
 

În comunele de la marginea de sud a Bucureştiului, peste o sută de fermieri încearcă să 

se asocieze, apelând la o formulă care are încă conotaţii negative în memoria ţăranilor 

expropriaţi de terenurile agricole de către regimul comunist: Cooperativa Agricolă de 

Producţie. Această asociere se face pentru a activa pe piaţă într-un mod mai eficient. 

 

În bazinul legumicol Vidra, la sud de Bucureşti, sunt peste 17.000 de proprietari de 

terenuri mici, între 1 şi 5 hectare. Aceştia cultivă tomate, castraveţi şi varză în solarii, 

dar datorită integrării în Uniunea Europeană a României, riscul falimentarii este mare, 

datorită faptului că nu au producţii eficiente şi relaţia lor cu piaţa este destul de slabă, 

fără a avea un canal propriu de distribuţie sau contracte cu marii cumpărători de genul 

lanţurilor de magazine sau supermarketuri (ex: Metro, Cora, Carrefour etc.). 

 

Distribuţia produselor, până în prezent s-a făcut prin pieţe, înţelegeri cu proprietarii de 

mici magazine, fără a se vinde produsele pe factură sau chitanţe, ceea ce le-a restrâns 

accesul la obţinerea de finanţări pentru investiţii în diverse tehnologii şi imputuri care 

le-ar fi eficientizat activitatea. Pentru obţinerea de subvenţii, agricultorii trebuie să 

obţină diplome de legumicultori. 
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Dacă până acum caţiva ani, seminţele de tomate de gen soiul bulgăresc Balkan era 

considerat un etalon pentru producători, acum producătorii utilizează soiuri olandeze, 

precum : „Pantera“, Hilario F1“, „Jaguar“, „Unity F1“, iar suprafeţele cultivate în 

solarii se încearcă a fi extinse la suprafeţe de cel putin două mii de metri, pe 

exploataţie, pentru sporirea eficienţei. Un aspect important în privinţa producerii şi 

comercializării de legume îl reprezintă perioada în care se livreaza produsele către 

canalul de distribuţie, fiindcă preţul este mai mare dacă producţia este livrată chiar şi 

cu câteva zile, perioadă suficientă pentru a se obţine un profit superior. 

 

În Ilfov, Cooperativa agricolă « Agroecologica 2002 Vidra» reuneşte 106 fermieri 

specializaţi pe legumicultură. Înscrierea în cooperative se face în special pentru a se 

lucra pe contracte, iar culturile să fie planificate. Achiziţionarea de părţi sociale a 

membrilor le dă dreptul la un vot, indiferent de numărul parţilor sociale deţinute. 

Primul pas realizat a fost închirierea unui sediu pentru spaţiu de depozitare din centrul 

pieţei de Gros din Sinteşti. 

 

Acest depozit a fost gândit ca un fel de bursă a tomatelor, castraveţilor şi a conopidei. 

Cooperatorii vor plăti un comision între 5 şi 10% din valoarea mărfii pe care o predau 

la depozit, iar managementul asociaţiei va trebui să găsească clienţii. În acest depozit, 

legumele vor fi sortate, ambalate, li se vor face buletine de analiză şi vor fi împărţite în 

trei categorii de calitate:  

 pentru supermarketuri (ex. Metro,Cora, Carrefour);  

 pentru cumpărători engros ;  

 pentru procesatorii de legume (ex. fabricile de conserve).  

 

Un aspect important al strategiei de dezvoltare îl reprezintă accesul acestor asociaţii la 

supermarketurile de tip Cora sau Carrefour, ori cele de tip cash&carry Metro. Pentru a 

îndeplini cerinţele retailerilor de legume proaspete, aceştia vor trebui să producă în 

cantităţile planificate, iar producţiile să fie de o calitate constantă.  

 

Aceştia doresc ca in viitor să acţioneze mai mult conform principiilor de marketing, în 

sensul că se doreşte dezvoltarea unui brand, a unei marci care să scoată cooperativa în 

evidenţă faţă de sutele de asociaţii agricole apărute dupa revoluţie. 
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România prezintă la capitolul agricultură problemele structurale dificil de rezolvat. 

Spre deosebire de majoritatea statelor care au devenit membre în 2004, în România 

dezechilibrele structurale din sectorul agricol sunt mai mari, fiind nevoie de corecţii 

mai complicate. Fragmentarea excesivă a proprietăţii agricole este unul din 

principalele neajunsuri, iar Uniunea Europena nu are competenţe directe în această 

problemă, dar poate acţiona indirect prin anumite măsuri de dezvoltare rurală sau prin 

stabilirea criteriilor de susţinere a veniturilor agricultorilor. 

În România, terenurile agricole acoperă 23,8 milioane ha, ceea ce reprezintă 62% din 

suprafaţa totală a ţării. Suprafaţa arabilă ajunge la 63% din total terenuri agricole, 50% 

fiind cultivată cu cereale. Primul loc în topul investitorilor agricoli din România îl 

ocupă Italia cu investiţii de 80 milioane de euro, respectiv 53% din volumul total, fiind 

urmată de Franţa şi de Marea Britanie. 

Intrarea Romaniei în UE va avea un puternic impact asupra agriculturii, prin 

impunerea unor condiţii minime de calitate sau privind utilizarea anumitor tehnologii 

de producţie, ceea ce va elimina de pe piaţă producătorii care nu îndeplinesc acele 

condiţii minime. După integrarea în UE se va înregistra un mare insemnat de 

falimentări în agricultură, rămânând pe piaţă doar acei producători care s-au pregătit 

pentru aderare cu câţiva ani în avans. Importurile de legume si fructe procesate din 

Uniunea Europenă vor creşte.  

 

România ofera terenuri agricole mai ieftine decât alte ţări europene. Preţul mediu 

aferent terenurilor agricole în România se ridică la 250 euro/ha, situându-se cu mult 

sub cel practicat în celelalte ţări europene. Cele mai mici preturi se înregistrează în 

zonele cu sol fertil, lucru justificat de infrastructura precară existentă în aceste zone
92

. 

 

Consumul mediu anual al populaţiei se ridica la 10,3% la legume, la 11,6% la fructe şi 

produse din fructe, la 11,2% la lapte şi produse din lapte, la 11,5% la carne şi produse 

din carne, la 15,7% la bauturi nealcoolice şi la 11,7% la bere, zahar şi produse din 

zahar.  

 

În vederea aderării României la Uniunea Europeană, trebuie ca până în momentul 

aderării, instituţiile care vor aplica Politica Agricolă Comună (PAC) din România să 

fie pregătite, astfel vom putea beneficia de toate avantajele acestei politici.  Nu este o 

obligaţie ca România să se conformeze legislaţiei europene înainte de data aderării, 

dar acest lucru poate fi însă avantajos în unele cazuri, pentru protejarea consumatorilor 
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 Petre Dae, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor şi Mediului (MAPAM), 

7 Capitolul – Impactul aderării la Uniunea 

Europeană  asupra pieţei legumelor din România 
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proprii, cât şi pentru creşterea exporturilor în UE şi în restul lumii. Un aspect 

important îl constituie legislaţia legată de aspectele tehnice-veterinare, fitosanitare şi 

de securitate a alimentelor. Un exemplu în aceasta privinţă este vaccinarea împotriva 

pestei porcine, utilizată în România, care este interzisă în UE fiindcă carnea poate fi 

afectată, existând posibilitatea îmbolnăvirii consumatorilor de carne de porc. 

În cadrul documentului de poziţie, România a cerut următoarele perioade de tranziţie: 

- perioadă de tranziţie de 5 ani, până la data de 31.12.2011, în care să poată adopta 

măsuri de salvgardare în ceea ce priveşte importul de produse agricole din unul sau 

mai multe State Membre UE, dacă aceste importuri produc sau ameninţă sa producă 

perturbari pe piaţa româneasca de produse agricole; 

- perioadă de tranziţie de 4 ani, până la data de 31.12.2010, pentru inventarierea 

plantaţiilor viticole şi organizarea unui registru al acestora (Reglementarea 2392/86 şi 

Reglementarea 649/87); 

- perioadă de tranziţie de 8 ani, până la data de 31.12.2014, pentru eliminarea din 

cultură a viilor hibride direct producătoare (Reglementarea 1493/99); 

- perioadă de tranziţie de 3 ani, până la data de 31.12.2009, pentru a aplica la nivel 

naţional politica de nevaccinare pentru pesta porcină clasică (Directiva 80/217 CEE); 

- perioada de tranziţie de 3 ani, până la data de 31.12.2009, pentru modernizarea şi 

retehnologizarea unităţilor de tăiere şi procesare a cărnii, în conformitate cu cerinţele 

UE (Directiva 64/433/CEE, Directiva 77/99/CEE, Directiva 94/65/CE, Directiva 

92/118/CE, Directiva 71/118/CEE, Directiva 91/495/CE, Directiva 92/45/CE); 

- perioada de tranziţie de 3 ani, până la data de 31.12. 2009, pentru modernizarea şi 

retehnologizarea unităţilor de procesare a laptelui, precum şi pentru organizarea 

centrelor de colectare şi de standardizare a lui, în conformitate cu cerinţele UE 

(Directiva 92/46/CE, Decizia 95/342/CEE); 

- perioada de tranziţie de 3 ani, până la data de 31.12.2009, pentru a se conforma 

cerinţelor UE cu privire la fermele de animale de lapte şi la calitatea laptelui crud 

obţinut (Directiva 92/46 CE şi Decizia 89/362 CEE)
93

. 

 
Toate aceste aspecte negociate de România în procesul de aderare la Uniunea 

Europeană vor influenţa dezvoltarea agriculturii româneşti şi în mare măsura 

importurile de produse agricole din ţările membre ale Uniunii Europene.  

Un aspect important de considerat de către autorităţile romane este modul în care 

România reglementează cultura plantelor modificate genetic pe teritoriul său, 

considerând poziţiile diferite în această problemă a Statelor Unite ale Americii şi a 

Uniunii Europene.  

Progresul înregistrat de firmele americane din agribusiness, în special în sectorul 

biotehnologiilor, devansează în mare parte experienţa acumulată de companiile 

europene în acest domeniu – experienţă ce priveşte cercetarea, producţia şi 

comercializarea plantelor modificate genetic. 
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8.1  Concluzii  
 

În ceea ce priveşte oferta de legume de pe piaţa mondială, aceasta diferă în funcţie de 

localizarea geografică, economia şi agricultura ţării analizate, este sezonieră, prezintă 

variaţii din punct de vedere al cantităţilor existente pe piaţa mondială, exercitând o 

influenţă puternică la stabilirea preţurilor. 

 

Cererea de legume variază în funcţie de piaţa analizată, cele mai mari variaţii 

înregistrandu-se în cadrul pieţelor din ţările cu economii în curs de dezvoltare.  

 

Datorită internaţionalizării acestei pieţe, piaţa legumelor se poate analiza pe două 

planuri, cel intern şi cel extern, iar datorită rolului din ce în ce mai important pe care îl 

au retailerii şi importatorii în piaţa legumelor din Bucureşti, piaţa este influenţată 

sensibil de variaţiile preţurilor în ţările partenere şi în special în sezonul rece, cînd 

producţia internă nu acoperă necesarul de legume de pe piaţă. 

 

Asia produce mai bine de jumatate din producţia mondială de legume. America Latină 

urmează cu un procent de aproximativ 6%. Cele mai importante ţări producătoare 

sunt: China, India, EU şi SUA. Peste 100 de specii de legume sunt produse şi 

consumate la nivel mondial. Doar speciile gustoase şi care permit o prelucrare şi un 

marketing adecvat sunt cultivate şi tranzacţionate la nivel mondial.  

 

Ţările Uniunii Europene au urmărit în permanenţă organizarea, gestiunea şi controlul 

pieţelor agricole, iar dacă în primă fază se punea accent pe sprijinirea agricultorilor şi 

a dezvoltarii pieţelor, ulterior s-a urmărit eficientizarea acestora pentru a face faţă 

competiţiei mondiale. Dacă în prima fază, subvenţiile au dus la un sistem de preţuri 

superior valoric celui mondial, o dată cu liberalizarea comerţului mondial, acestea au 

fost lăsate să se alinieze la cele mondiale. 
 

Organizarea pieţei agricule comune a avut scop atingerea obiectivelor PAC, prin care 

se urmărea şi creşterea productiviăţii agricole şi stabilizării pieţelor agricole. În 

prezent, organizarea comună de piaţă acoperă 90% din producţia agricolă a Uniunii 

Europene94
. 
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 Încă nu acoperă piaţa cartofilor. 

8 Concluzii şi propuneri 
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Principalele mecanisme de intervenţie pe pieţele agricole aveau ca scop eliminarea 

discriminărilor între producătorii şi consumatorii pieţei comune, reglementarea 

nivelurilor de preţ, oferirea de subvenţii pentru producţia şi comercializarea produselor 

agricole, dezvoltarea infrastructurii de distribuţie a produselor agricole, controlul şi 

stabilizarea exporturilor şi importurilor.  

 

Prin reforma PAC din 2003 se urmăreşte schimbarea strategiei de susţinere a 

agriculturii în Uniunea Europeană. Se urmăreşte ca în viitor cea mai mare parte a 

subvenţiilor să fie plătita sub formă de plată unică pe exploataţie, fără a se mai lua în 

considerare volumul producţiei. Statele vor fi avea la dispoziţie o măsura prin care să 

controleze totuşi volumul producţiei, pentru a nu se risca abandonarea producţiei de 

către producători. 

 

În următorii ani se urmareşte reducerea intervenţiilor pe piaţă prin mecanisme 

specifice, pentru a permite agriculturii din ţările europene să se alinieze la preţurile şi 

standardele mondiale de eficienţă. 

 

În cadrul pieţei legumelor din Uniunea Europeană se înregistrează un grad de 

satisfacere indestulător pentru majoritatea produselor, dar din acest motiv, coroborat 

cu importul diverselor legume din ţările în curs de dezvoltare, rezultă chiar un 

excedent pe piaţa legumelor. 
 

Consumul şi producţia de legume înregistrează un trend ascendent în ţările membre 

ale Uniunii Europene, dar acest trend înregistrându-se şi în ţările în curs de dezvoltare, 

în special in Europa de Est. Producţia de legume a crescut constant la nivel global, un 

exemplu în acest sens fiind anul 2003 în care s-a înregistrat o creştere faţă de anul 

anterior de 2,3%
95

. Cele mai mari creşteri de producţie s-au înregistrat în Orientul 

Extrem, de aproximativ 4%, în timp ce în restul lumii s-a înregistrat o creştere de circa 

0,3%.  

 

În cadrul pieţelor agricole europene, mecanismele de reglare a sistemului de piaţă 

diferă în funcţie de produs; astfel, în ceea ce priveşte piaţa cartofului din Uniunea 

Europeană, aceasta se autoreglează, fiindcă producţia internă poate fi valorificată fără 

dificultăţi deoarece cererea este mare, iar autorităţile europene sau naţionale nu trebuie 

să intervină în cadrul acesteia. 

 

Nivelul serviciilor şi a input-urilor, sunt superioare din punct de vedere calitativ şi 

valoric, în piaţa ţărilor membre ale Uniunii Europene, şi se diferenţiază semnificativ la 

calitatea rezultatelor obţinute, spre deosebire de ţările în curs de aderare şi cele care se 

află în procesul de negociere în privinţa  aderării. 
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Un aspect relevant în privinţa principalelor deosebiri între ţările membre ale Uniunii 

Europene şi cele în curs de aderare sau care se află în cadrul negocierilor îl reprezintă 

produsele agricole, care în cadrul ţărilor membre au ca destinaţie în special industria 

procesatoare, iar în celelalte ţări sunt direcţionate într-o bună măsură şi către 

autoconsum.  

 

În încercarea de scoatere din cultivare a unor suprafeţe, a scăzut în volumul producţiei 

obţinute, dar în unele cazuri, datorită creşterii spectaculoase a producţiei la hectar, 

scăderile de producţie au fost compensate într-o bună măsură.  

 

Piaţa legumelor din Uniunea Europeană are o structură specifică datorată sezonalităţii 

produselor şi a sortimentului variat de legume comercializate, iar Uniunea Europeană 

are un rol important în cadrul pieţei mondiale, fiind principalul importator şi pe locul 

doi la exporturi. 
 

În ceea ce priveşte legumele ecologice, acestea nu reprezintă încă un procent foarte 

mare din totalul producţiei de legume a Uniunii Europene, însă se preconizează că pe 

termen scurt şi mediu ponderea acestora va creşte. 

 

În România, piaţa legumelor a fost foarte dinamică, transferul de proprietate a 

capacităţilor de producţie de la sectorul de stat la cel privat facându-se relativ rapid, iar 

producţiile şi suprafeţele cultivate au cunoscut o creştere continuă în ultimii ani, 

înregistrandu-se randamente sporite în cazul unor producători, datorită tehnologiilor 

noi utilizate şi a seminţelor de import. 

 

Piaţa produselor legumicole a fost singura piaţă care a funcţionat, după căderea 

sistemului centralizat, în concordanţă cu principiile economiei de piaţă, iar în această 

privinţă merită menţionate următoarele aspecte : 

 dupa ’89, legumele nu au beneficiat in mod direct de subvenţii din partea 

statului, producătorii fiind liberi să ia decizii privind filiera, achiziţia de materie 

primă, desfacerea de legume şi fructe etc.; 

 formarea pretului s-a facut liber pe piaţă; 

 atomicitatea cererii şi a ofertei. 

 

Câteva aspecte importante lispsesc acestei pieţe: informarea şi transparenţa. Acest 

fapt se datorează lipsei unui sistem centralizat, care să gestioneze informaţiile din 

piaţă. Alte aspecte semnificative sunt: lipsa de omogenitate a produselor şi 

imposibilitatea identificării producătorului
96

. 
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În ceea ce priveşte cererea de legume de pe piaţa Capitalei, aceasta se carcterizează 

printr-o creştere a cererii datorată creşterii veniturilor populaţiei şi a disponibilitatii 

produselor legumicole în mai multe tipuri de magazine (supermarketuri, cash&carry 

etc.). Creşterea cererii şi a consumului de legume în capitală se datorează, în principal,  

următorilor factori: 

- creşterea demografică, a veniturilor şi a puterii de cumpărare înregistrată la 

nivelul populaţiei Capitalei, ceea ce influentează pozitiv obiceiurile de 

consum şi dezvoltarea afacerilor de tip restaurante, fart-food-uri, firme de 

catering şi creşterea numărului de persoane ce servesc masa în oraş etc.    

- creşterea producţiei interne de legume (în special în sectorul privat) şi de 

diversificarea produselor obţinute din legume (legume congelate, conserve 

etc); 

- creşterea importurilor de legume proaspete şi de produse obţinute din 

legume (Turcia, Olanda, Siria etc.); 

- modernizarea sistemului de distribuţie a legumelor prin  

o înfiinţarea de pieţe de gros; 

o prin investiţii făcute în flote auto adaptate pentru transportul de legume, 

construcţia de depozite pentru stocarea în condiţii prielnice, achizitia de 

unelete de sortare si ambalare  etc.  

o sporirea numărului magazinelor ce comercializează pe lânga alte 

produse şi legume etc. 

 

Obiceiurile de cumpărare a legumelor diferă în funcţie de vârstă, educaţie, locaţie, iar 

în ultima perioadă se înregistrează o tendinţă a populaţiei active (angajatii cu venituri 

medii şi mari) de a achiziţiona legume în noile tipuri de magazine (gen supermarket, 

discounter, cash&carry etc.), în detrimentul pieţelor agroalimentare, care sunt totuşi 

preferate de persoanele în vărstă. 

 

În privinţa preţurilor, există o mare discrepanţă între ritmul de creştere a preţurilor 

produselor horticole şi cel al produselor industriale, accentuându-se fenomenul de 

«foarfece al preturilor» în favoarea industriei. Se întâlnesc mari diferenţe la acelaşi 

produs în diferite zone ale ţării ca urmare a tehnologiilor utilizate şi a climei, lipsei 

interesului de a transporta produsele din zonele mari producătoare catre zonele în care 

se comercializează intens legumele. 

 

Datorită producţiilor la hectar scăzute şi a suprafeţelor reduse de cultivare a legumelor 

în sere încălzite în perioadele reci, oferta de legume din producţia internă a scăzut, 

fiind disponibilă pentru consumul intern în cantităţi mici şi de o calitate relativ slabă. 

Oferta produselor din import a crescut, dar calitatea produselor nu este foarte bună, 

preţurile sunt ridicate, iar în cele mai multe cazuri se realizează o concurenţa neloiala 

produselor autohtone.  
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Calitatea legumelor de producţie internă nu este încă suficient adaptată la standardele 

europene şi nici distribuţia, ceea ce îngreunează capacitatea României de a exporta.  

 

În cadrul acestei pieţe, a legumelor, se simte acut lipsa informaţiilor privind preţurile 

de pe piaţa, suprafeţele cultivate, cererea, oferta, condiţiile de livrare impuse, iar lipsa 

acestor informaţii influenţează negativ activitaţile din cadrul acestui sector de 

activitate. 

 

Principalele cauze care au influenţat acest sector de activitate în România: 

 restructurarea radicală a agriculturii fără existenţa unei strategii coerernte de 

dezvoltare, 

 inadaptarea capacităţilor de producţie la cerinţele pieţei ce a dus la neutilizarea 

echipamentelor şi mijloacelor de producţie, 

 lipsa de mijloace de finanţare, 

 legislaţie incompletă sau aplicarea defectuoasă a celei existente (legea 

circulaţiei terenurilor agricole etc.) 

 distrugerea mijloacelor de producţie (sere, instalatii de irigat etc.) 

 lipsa unui sistem de marketing de informare etc. 

 lipsa unei burse agricole specializate. 

 

Asocierea în scopul producerii, stocarii şi marketingului legumelor trebuie accelerată 

şi răspândită cât mai intens la nivel naţional.  

 

Agricultorii ce cultivă legume trebuie să acceseze mai multe fonduri Sapard, iar 

autorităţile şi celelalte organizaţii non-guvernamentale implicate în acest sector, 

trebuie să joace un rol mult mai activ în informarea acestora cu privire la obţinerea de 

fonduri şi la cererea de legume de pe piaţă. 

 

Investiţiile în sere încalzite, solarii şi sisteme de irigaţii performante reprezintă o 

necesitate, pentru a se extinde suprafaţa cultivată şi în perioadele reci şi a se putea 

obţine randamente sporite. 

 

Un aspect important îl reprezintă,  pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului de 

producţie a legumelor, creşterea capacităţilor de procesare a industriei alimentare şi o 

sporire a numărului şi a calităţii spaţiilor disponibile de depozitare, pentru a reduce 

pierderile datorate perisabilităţii ridicate a acestor produse. 

 

Considerând integrarea României în Uniunea Europeană, comerţul cu legume se va 

intensifica, iar dacă producătorii interni vor reuşi să producă la standardele de calitate 

şi randament cerute pe piaţa Uniunii Europene, aceştia vor putea rămâne pe piaţă şi 

chiar beneficia în urma eliminării barierelor vamale. Pentru a avea însă posibilitatea de 

a activa în continuare chiar şi pe piaţa internă este nevoie să implementeze noile 
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tehnologii şi standarde de certificare a calităţii cerute de Uniunea Europeană şi de 

principalii cumpărători din cadrul acestei pieţe. Investiţiile pentru implementarea 

acestor cerinţe sunt costisitoare, dar reprezintă singurul mod prin care aceştia îşi pot 

continua activitatea în acest domeniu. 

 

Consider că este important de analizat de către autorităţile responsabile în promovarea 

legumiculturii romaneşti oportunitatea cercetării si producerii legumelor obţinute prin 

modificare genetică, dar si promovarii unui cadru legislativ adecvat pentru 

desfăşurarea acestor activităţi. Cultivarea legumelor şi selectarea soiurilor ce 

îndeplinesc anumite cerinţe au dus, oricum, în ultimii zeci de ani la modificarea 

speciilor cultivate, chiar şi doar prin simpla selecţie a seminţelor, fără a se discuta de 

modificările genetice ce se pot realiza mai facil, în prezent, iar dacă aceste cercetări şi 

activităţi s-ar extinde, într-un mod controlat, urmările ar putea fi benefice pentru 

economia sectorului prin posibila creştere a exporturilor şi pentru alimentaţia 

populaţiei în general. 

 

Pentru comercializarea mai eficientă a legumelor este necesară înfiinţarea unei burse a 

legumelor, bursa fiind modelul de piaţă cel mai indicat pentru comercializarea unor 

cantităţi însemnate de legume, într-un timp relativ scurt şi în care pot participa un 

numar mare de vânzători cât şi de cumpărători, preţurile formându-se liber, zilnic, în 

funcţie de cerere şi de ofertă. Acest sistem de comercializare ajută pe cumpărători, dar 

şi pe ofertanţi să incheie tranzacţii convenabile, accelerându-se comercializarea 

acestor produse şi reducându-se astfel pierderile datorate perisabilităţii legumelor. 

 

Agricultura prezinta oportunitati interesante de investitii, datorita dezvoltării încă 

reduse a industriei procesatoare, iar fondurile nerambursabile oferite prin Sapard pot 

asigura o dezvoltare rapidă a acestor iniţiative sau dezvoltări de afaceri. 

Managementul acestor proiecte constituie o bună oportunitate de afacere pentru 

firmele de consultanţă, iar o alta oportunitate o constituie necesitatea comercializarii 

produselor agroalimentare după principii de marketing, iar în această privinţă 

companile de consultanţă se pot implica în proiecte punctuale de pregătire a 

producătorilor sau comercianţilor sau chiar de asistare în identificarea de noi pieţe de 

desfacere prin analize sectoriale.  

 

Alte oportunităţi de investiţii le constituie dezvoltarea de capacităţi de sortare, 

depozitare şi/sau procesare a legumelor. 

 

Obţinerea de fonduri Sapard este înca destul de anevoioasa, dar considerând faptul că 

sunt fonduri nerambursabile, efortul se justifică, chiar şi în situaţia în care beneficiarul 

trebuie să contribuie cu 50% din valoarea totală a proiectului, bani care pot fi obţinuţi 

prin creditare (prin intermediul noului: Fond de Creditare – ce se doreşte a avea 

dobânzi mai mici decât dobânzile bancare curente). 
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8.2  Propuneri 
 

La finalul acestei lucrări am ataşat două propuneri de proiecte ce ar putea îmbunătăţi 

comunicarea şi transparenţa în cadrul pieţei legumelor cu scopul unei mai bune 

informări a principalilor “actori”  de pe piaţă.  

 

O mai bună informare va putea duce la o mai bună planificare şi o creştere a 

producţiei interne de legume, o ofertă mai bună de legume pe tot parcursul anului, o 

sporire a eficienţei comercializarii legumelor, la specializarea legumicultorilor pe 

anumite produse prin identificarea unor pieţe nişă etc. 

 

8.2.1 Sistem centralizat de monitorizare a vânzărilor de 

legume în Capitală 
 

Sistemul centralizat de monitorizare a vânzarilor de legume în Capitală urmăreşte să 

colecteze şi disemineze informaţii privind vânzarea legumelor din Bucureşti.  

 

Acest sistem ar putea gestiona informaţiile necesare producătorilor ce îşi 

comercializează producţia în pieţe şi comercianţilor de legume, fiind un flux continuu 

de informaţii între Ministerul Agriculturii, agricultori  şi comercianţi, dar putând fi 

accesate şi alte părţi implicate sau interesate de comerţul cu legume.  

 

Colectarea informaţiilor se poate face prin implementarea unor dispozitive electronice 

de înregistrare a vânzărilor în pieţele agroalimentare (gen case de marcat electronice) 

şi adaptarea sistemelor de raportare ale retailerilor şi a altor firme implicate în 

comerţul cu legume la cerinţele informaţionale ale noului sistem de raportare propus.  

 

Diseminarea informaţiilor utile agricultorilor şi comercianţilor (evoluţia preţurilor, 

cantităţile comercializate etc) se poate face prin intermediul unor panouri electronice 

sau monitoare, amplasate in piete sau engrouri, prin publicarea periodica a unui raport 

pe Internet şi în forma unei broşuri distribuite gratuit, ori prin accesarea, contra cost, a 

unei baze de date actualizată zilnic pe Internet, ce conţine toate aceste informaţii. 

 

Această infrastructură ar fi utilă şi chiar si administratorilor pieţelor pentru a comunica 

mai eficient aspecte administrative cu administraţia pieţelor de sector. 

 

Posibili parteneri : 

 Ministerul de Finanţe (va avea o mai bună evidenţă a producătorilor şi 

comercianţilor de produse agroalimentare); 
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 Ministerul Agriculturii (informaţii statistice precise privind comerţul cu 

amănuntul din pieţe, consumul şi necesarul de producţie pentru anii următori) ; 

 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 

(universitatea  avea acces la informaţii actuale şi utile profesorilor şi studenţilor 

pentru a analiza tendinţele pieţei legumelor şi fructelor din Capitală); 

 Asociaţiile de producători şi marketing agricol (identificarea zonelor în care se 

pot comercializa în condiţii de profit maxim anumite categorii de produse); 

 Primăriile de sector şi Administratia Pieţelor fiecărui sector (evidenţa mai bună 

privind numărul şi identitatea comercianţilor de produse agroalimentare în 

pieţe) ; 

 Administraţia pieţei - publică sau privată (poate avea o evidenţă bună privind 

vânzarile de legume şi fructe a celor care au închiriat tarabele); 

 Producătorii si/sau comercianţii (evidenţa zilnică a vânzărilor, detaliată pe 

categorii şi produse); 

 Consumatorii (bonuri la cumpărarea produselor) 

 Firma care să realizeze, implementeze şi ofere service-ul sistemului (hardware 

şi software). 

 

Sistemul 

Hardware (ex. pentru pieţele agroalimentare) 

 servere în fiecare piaţă agroalimentara din capitală şi un server central în cadrul 

Ministerului Agriculturii, 

 console separate la fiecare tarabă la care se comercializează produse 

agroalimentare, 

 sisteme de transmisie date wireless, 

 

Software 

 baza de date care să standardizeze produsele comercializate în pieţele 

agroalimentare şi să înregistreze preţurile la care produsele au fost vândute şi 

orele, cu referire la vânzător, piaţa, categorie de produs, produs, calitate, 

cantitate, preţ, oră etc. 

 

Investiţie 

Program SAPARD sau PHARE şi fonduri Ministerul Agriculturii, Administraţia 

Pieţelor, Ministerul de Finanţe, care vor asigura suma necesară şi personal calificat. 

Proiectul ar putea fi realizat şi prin implicarea profesorilor şi studenţilor USAMV în 

managementul proiectului.  

 

Cheltuieli (sume aproximative) 

 managementul proiectului  30.000 euro 

 numărul aproximativ de console 15.000 bucati x 20 euro = 300.000 euro 

 infrastructura (cabluri, switchuri etc.) 50 piete x  1000 euro= 70.000 euro 
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 servere pieţe 50 piete x 1.000 euro = 50.000 euro 

 server central 50.000 euro 

 realizare soft 25.000 euro 

 administrare sistem 10.000 euro lunar 

 pregătire/informare utilizatori sistem   

 conectare reţea pieţe / Internet – wireless sau reţeaua fixă de telefonie   

Totalul cheltuielilor poate depăşi suma de 500 mii euro. 

 

Proiectul poate fi planificat şi implementat în aproximativ 1-2 ani.  

8.2.2 Bursa agricolă de legume pe Internet  
 

Portal web în cadrul căruia să funcţioneze o bursă online a legumelor. Portalul poate 

funcţiona ca interfaţă între principalii participanţi de pe piaţa legumelor, având un rol 

de bursă şi de informare privind evoluţia pieţei output-urilor şi input-urilor (finanţări, 

seminţe, chimicale etc.), iar introducerea şi transmiterea informaţiilor către utilizatori a 

datelor se poate face prin Internet sau SMS (telefonul mobil). Consider esenţială 

utilizarea telefoanelor mobile în cadrul acestei burse fiindcă permit o mobilitate 

maximă, iar majoritatea participanţilor în această filiera, a legumelor, deţin telefoane 

mobile sau îşi pot achiziţiona la preţuri convenabile aceste dispozitive. 

 

Website-ul poate fi susţinut financiar, în primele etape ale dezvoltării, timp de 2-3 ani, 

prin finanţarea dintr-un fond Sapard şi prin investiţia făcută de catre un investitor, iar 

ulterior, proiectul îşi poate acoperi cheltuielile din reclamă şi tarifele percepute la 

introducerea în bazele de date a informaţiilor prin intermediul telefoniei mobile 

(SMS), vânzarea de studii de piaţă şi date statistice etc. 

 

Necesarul estimat pentru implementarea acestui proiect este de aproximativ 100 mii 

euro, incluzând la cheltuieli: banii necesari pentru managementul proiectului şi 

cheltuielile de personal, realizarea portalului, promovarea portalului, administrarea 

portalului şi alte cheltuieli. Acest proiect se poate realiza în aproximativ 6 luni de zile, 

iar promovarea şi acceptarea de către piaţa poate să dureze între 2-5 ani. 

 

Un exemplu interesant în privinţa realizării unei burse online cu produse agricole este 

implementat de către societatea Altosonic S.A., la adresa de web 

www.bursaagricola.ro, înca din anul 2002, unde sunt prezentate  cotaţiile lunare ale 

preţurilor la diverse categorii de produse agricole, cereri de vânzare şi cumpărare care 

conţin multe informaţii privind produsele oferite sau căutate, inclusiv privind 

condiţiile de livrare. Această bursă nu este încă utilizată de către principalii actori din 

piaţă, iar principalele motive pot fi:  

- lipsa interesului marilor producători sau engrosişti în a îşi face publice 

preţurile sau afacerile în general; 

http://www.bursaagricola.ro/
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- slaba pregătire şi dotare cu mijloace de comunicare online a celor implicaţi 

în filiera legumelor; 

- insuficienţa promovare a acestui proiect etc. 

 

Sistemul este căutat, în prezent, în special, de micii producători sau comercianţi, dar 

consider că pe măsura ce proiectul va fi mai mult mediatizat, iar cei implicaţi în filiera 

legumelor îi vor identifica avantajele (informare şi comunicare în timp real), acesta se 

va putea dezvolta la adevăratul potenţial.  

 

O altă iniţiativă in această privinta este portalului agricultura-ecologica.ro, care 

promovează “o piaţă virtuală destinată oricărui vânzător, cumpărător sau curios despre 

produsele ecologice de orice fel”. 

 

Acest portal şi-a stabilit ca misiune furnizarea şi întreţinerea unei platforme de 

tranzacţionare on-line, orientată pe piaţa produselor ecologice din Romania şi nu 

numai, precum şi de a facilita construirea de noi relaţii de afaceri între membrii 

portalului. 

 

Genul acesta de proiecte pot fi foarte benefice pentru micii producători care nu dispun 

de bugete însemnate de marketing, iar dacă portalul este promovat corect în ţară şi în 

străinătate ar putea conduce în viitorul apropiat la o creştere majoră a cererii interne şi 

externe de produse de acest fel şi va contribui la succesul producătorilor români 

certificaţi pe pieţele interne şi externe. 

 

Un avantaj oferit utilizatorilor este faptul că permite o transparenţă sportită în privinţa 

preţurilor şi a ofertelor de pe piaţă, ajutând pe cei implicaţi să identifice clienţi şi 

furnizori în timp real. 

 

Portalul oferă şi anumite avantaje, iar dintre principalele facilităţi pe care le oferă 

portalul agricultura-ecologica.ro, gratuit, sunt: 

 traducerea directă şi instantanee a ofertelor de cumpărare şi de vânzare din 

limba româna în limba engleză, chiar din momentul publicării lor, prin simpla 

utilizare a unor câmpuri predefinite”. Acest modul se doreşte dezvoltat prin 

adăugaugarea de liste de termeni pentru încă 5 limbi (olandeză, germană, 

franceză, italiană şi spaniolă); 

 conversia simultană si automată a preţurilor în EUR, USD şi RON;  

 Buletin Informativ periodic precum şi acces la ştiri din agricultură;  

 Site-ul poate fi folosit ca lexicon român-englez în sprijinul comunicării de catre 

fermieri a ofertelor de produse agricole în 2 limbi simultan; 

 Pentru organisme de certificare, inspectori si fermieri portalul ofera un sistem 

automat de management a informatiilor din fermă, accesibil de pe internet şi 

care ajută la evaluarea instantanee a neconformităţilor cu standardele. Acest 
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sistem oferă posibilitatea realizarii de prognoze si sinteze privind productia 

agricola ecologica. 

 

Proiectul, după informaţiile oferite de managementul acestui proiect, se bucură de 

succes, printre utilizatorii înregistrati în sectiunea "comercianţi" se regăsesc deja 

companii din Olanda, Italia şi Marea Britanie. 

 

Majoritatea vizitatorilor online ai acestui portal, agricultura-ecologica.ro, provin din 

România, Statele Unite, Germania, Olanda, Marea Britanie, Italia, Franţa, Spania, 

Austria, dar şi din Japonia
97

. 

 

Pentru ca un proiect de acest gen, bursa online a produselor agricole, să se dezvolte 

este necesară cooptarea in sistem a câtorva producători de talie mijlocie, retaileri şi 

transportatori să înceapă să utilizeze sistemul în mod constant, zilnic, operând în timp 

real modificările (cerere sau ofertă) prin introducerea datelor  actualizate. În această 

privinţă se pot utiliza şi dispozitive gen PDA si conexiuni wireless, pentru a permite 

tuturor celor implicaţi în piaţă să fie la curent cu orice modificări de ultimă oră privind 

preţurile. Corectitudinea înscrierilor acestor informaţii trebuie să fie maximă, iar în 

cazul publicării de către anumiţi vânzători sau cumpărători a unor oferte sau cereri 

fictive, aceştia trebuie să fie sanctionati corespunzator si chiar excluşi din sistem pe 

perioade determinate sau nedeterminate. 

 

În prima etapă a lansării proiectului este necesară colectarea şi introducerea manuală a 

preţurilor şi cantităţilor cerute sau oferite pe piaţă, iar pe măsura ce utilizatorii 

sistemului conştientizează beneficiile obţinute, să completeze formularele de cerere 

sau ofertă: 

- prin Internet,  

- prin intermediul telefonului mobil (SMS- standardizat), 

- prin intermediul unui operator telefonic (contra cost/minut/anunuţ), 

- sau chiar prin taloane poştale decupate din reviste sau primite prin poştă. 

 

Pentru a verifica gradul de interes al partenerilor din cadrul acestui sistem, văd 

necesară si introducerea unei taxe anuale sau lunare de participare, verificare a 

participanţilor în cadrul bursei, dar şi o bună standardizare a produselor 

comercializate, pentru a oferi vânzăorilor şi cumpărătorilor un limbaj comun de 

comunicare (ex. calibru produse, calitate, data livrare, transport, pret etc.). 

 

 

 

 

 

                                              
97

 HotNews.ro, Varza si internet , Joi, 3 noiembrie. 2005 
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10.1  Decizia de achiziţie în familie (iunie, 2001) 
 

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1617 persoane şi este reprezentativ la nivel 

naţional pentru mediul urban.  

 

Imaginea gospodinei ca unic cumpărător al produselor de larg consum pare să se 

atenueze, chiar pentru produsele care, în mod tradiţional, erau cumpărate de către 

aceasta. Astfel, dacă în cazul cafelei şi în cel al vitaminelor, gospodinele sunt 

principalul cumpărător în 74.7%, respectiv 74.2% dintre gospodării, în cazul 

dulciurilor şi al băuturilor răcoritoare acest procent scade la 52.5%, respectiv 52.7% 

dintre gospodării. Iaurtul cu fructe este cumpărat de gospodine în 61.0% dintre 

gospodarii, în timp ce băuturile alcoolice sunt cumpărate de gospodine în 17.2% din 

gospodării.  

 

Pe de altă parte, soţul este principalul cumpărător pentru cafea şi băuturi răcoritoare în 

25.5%, respectiv 23.2% dintre gospodării. Rolul soţului în achiziţionarea băuturilor 

alcoolice este dominant (86.7% din gospodării), în timp ce în cazul dulciurilor 

(15.3%), al vitaminelor (15.5%) şi al iaurtului cu fructe (12.8%) este mai modest.  

 

În gospodăriile care au copii, aceştia joacă un rol important în cumpărarea unor 

categorii de produse, atunci când ei sunt principalii beneficiari – băuturi racoritoare, 

dulciuri sau iaurt cu fructe. Astfel, copiii sub 14 ani sunt principalul cumpărător al 

dulciurilor în 41.8% dintre gospodariile în care există astfel de copii. Procente mai 

mici, dar totuşi semnificative se înregistrează şi în cazul iaurtului cu fructe (26.3%) şi 

al băuturilor răcoritoare (18.9%). În gospodăriile în care există copii cu vârstă cuprinsă 

între 14 şi 18 ani, rolul acestora în achiziţionarea diverselor produse este foarte mare 

pentru anumite categorii (dulciuri – 58.6%, iaurt cu fructe – 43.2%, băuturi răcoritoare 

– 41.3%) şi semnificativ pentru altele (vitamine –17.9%). 

10  Anexe  
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Copiii peste 18 ani care încă mai locuiesc cu părinţii au şi ei un rol important în 

achiziţonarea diverselor produse, în gospodariile din care fac parte. Aceştia sunt 

principalii cumpărători de băuturi răcoritoare în 49.3% dintre gospodării, procente la 

fel de mari înregistrându-se şi în cazul cumpărării iaurtului cu fructe (46.0%) sau 

dulciurilor (44.6%). În cazul achiziţionarii vitaminelor (28.9%), cafelei (17.9%) şi 

băuturilor alcoolice (15%), copiii peste 18 ani joacă un rol mai modest, dar totuşi 

semnificativ.   

 

 

 

Grafic 35. Cumpărătorul principal în cadrul familiei (cafea, băuturi alcoolice, vitamine) 

 

 

*parinţii generatiei principale = bunicii copiilor  
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Grafic 36. Cumpărătorul principal în cadrul familiei (băuturi răcoritoare, dulciuri, iaurt cu fructe) 

*părinţii generaţiei principale = bunicii copiilor  

 

 

În ceea ce priveşte influenţă asupra mărcii care urmează a fi achiziţionată, putem 

constata un rol sporit al copiilor, cel puţin în ceea ce priveşte produse care prin natura 

lor li se adresează. Astfel, din gospodăriile cu copii sub 14 ani, aceştia influenţează 

semnificativ decizia de achiziţie a mărcii în 62.3% din gospodarii în ceea ce priveşte 

dulciurile, în 54.3% din gospodarii în ceea ce priveşte iaurtul cu fructe şi în 39.5% din 

gospodării în ceea ce priveşte băuturile răcoritoare. Copiii între 14 şi 18 ani au un rol 

chiar mai important în alegerea diverselor mărci de produse : 78.7% pentru dulciuri, 

64.5% pentru iaurt cu fructe, 59.4% pentru băuturi răcoritoare şi 28.3% pentru 

vitamine. În general, în alegerea mărcii de produse, bunicii au o influenţă mai redusă, 

dar rolul lor nu este deloc neglijabil pentru unele categorii : 28.5% în cazul băuturilor 

alcoolice, 27.6% în cazul vitaminelor şi 23.8% în cazul cafelei. 
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Grafic 37. Cine influenţează marca ce urmează a fi cumparată (cafea, bauturi alcoolice, vitamine) 

*parinţii generaţiei principale = bunicii copiilor  

 

Si în ceea ce îi priveşte pe soţi, rolul în alegerea mărcii este important pentru o gamă 

mai restransă de produse, cum ar fi băuturile alcoolice (94.1%), cafeaua (38.1%) sau 

băuturile racoritoare (32.1%).  

 

Dacă se urmăresc diferenţele regionale, se constată ca în partea de vest a ţării soţia 

pare a avea un rol mai important în cumpărarea diverselor produse.  

 

Spre deosebire de familiile din oraşele medii şi mari, în familiile din oraşele mici se 

constată un rol mult mai accentuat al soţiilor în ceea ce priveşte realizarea 

cumpărăturilor. Copiii par a avea un rol sporit în realizarea cumpărăturilor în oraşele 

medii (50,000-200,000 locuitori). 
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Grafic 38. Cine influenţeaza marca ce urmează a fi cumpărată (băuturi racoritoare, dulciuri, iaurt cu 

fructe) 

*părinţii generaţiei principale = bunicii copiilor 

 

În funcţie de nivelul venitului nu se înregistrează diferenţe privind influenţa pe care 

diferiţi membri ai gospodăriei o au în decizia de cumpărare a categoriilor de produse şi 

de alegere a mărcilor. 
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10.2  Tabele - exportul şi importul de legume 
 

Tabel  63. Comertul exterior - milioane euro 

Anul  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total   17118 17140 24413 28767 32102 35183 43193 

Export 

FOB
98

 (%) 

43,2 46,5 46,2 44,2 45,7 44,4 43,8 

Import 

FOB (%) 

56,8 53,5 53,8 55,8 54,3 55,6 56,2 

 Sursa: INS 

 

Tabel  64. Comertul exterior - milioane usd 

Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 19228 18231 22417 25739 30363 39773 53634 

Export 

FOB (%) 

43,2 46,6 46,2 44,2 45,7 44,3 43,8 

Import 

FOB (%) 

56,8 53,4 53,8 55,8 54,3 55,7 56,2 

Sursa: INS 

 

Tabel  65. Exporturile FOB, Importurile CIF si soldul operatiunilor de comert exterior (FOB/CIF) - 

milioane euro 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 

Export 

FOB 

11273 12722 14675 15614 18935 

Import 

FOB 

14235 17383 18881 21201 26281 

Soldul -2962 -4661 -4206 -5587 -7346 

Sursa: INS 

 

Tabel  66. Exporturile FOB, Importurile CIF si soldul operatiunilor de comert exterior (FOB/CIF) - 

milioane usd 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 

Export 

FOB 

10367 11385 13876 17618 23485 

Import 

CIF
99

 

13055 15552 17862 24003 32664 

Soldul -2688 -4167 -3986 -6385 -9179 

Sursa: INS 

                                              
98

 FOB (free on board – liber la bord) - Reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea 

marfii, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele suportate pentru ca 

marfa sa fie incarcata la bord. 
99

 CIF (cost, insurance, freight – cost, asigurare, navlu) - Reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care 

cuprinde atat elemente componente ale pretului FOB cat si costurile asigurarii si transportului international. 
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Tabel  67. Exportul şi importul total de legume în anul 2005, în primele 8 luni 

TARA Export - Cantitatea 

(kg) 

Export - Valoarea 

(euro) 

Import - Cantitatea 

(kg) 

Import - Valoarea 

(euro) 

Turcia - - 34.449.310 8.115.290 

Olanda - - 18.597.020 5.288.848 

Siria - - 18.435.710 4.743.006 

China - - 5.938.895 1.959.737 

Egipt - - 8.690.474 1.640.907 

Polonia 63.000 20.758 13.052.573 1.438.170 

SerbiasiMuntenegru - - 20.895.782 1.376.705 

Germania 256.091 129.171 8.825.507 1.361.439 

Austria 1.758.201 768.434 12.234.470 1.164.347 

Ungaria 690.813 524.114 4.549.397 996.287 

Franţa - - 3.239.021 613.016 

Macedonia - - 2.313.862 329.593 

Iordania - - 1.367.258 301.458 

Italia 57.884 23.458 404.352 136.496 

Moldova 1.057.965 171.733 520.133 105.755 

Belgia 1.808 2.338 574.358 89.297 

Spania - - 252.629 81.004 

Grecia 916 1.291 201.400 54.505 

Danemarca - - 39.500 27.247 

Marea Britanie 859 2.533 30.000 17.771 

Slovenia - - 36.680 11.004 

Suedia - - 42.322 8.814 

S.U.A. - - 8.942 5.391 

Cehia 612.085 388.158 22.840 4.869 

Israel - - 6.601 4.661 

Bulgaria 373 369 21.000 4.181 

Maroc - - 10.950 3.663 

Senegal - - 3.497 3.412 

Argentina - - 1.050 1.628 

Coasta de Fildes - - 7.600 1.208 

Liban - - 205 609 

Africa de Sud - - 1.262 504 

Cipru 1.839 2.770 200 339 

Australia - - 440 234 

Peru - - 150 110 

Chile - - 60 14 

Portugalia - - 16 9 

Elvetia 1.787.863 683.404 - - 

Federatia Rusa 287.907 144.080 - - 

Slovacia 119.887 72.327 - - 

Malta 1.201 1.594 - - 

Antigua şi Barbad 1.154 1.594 - - 

Panama 603 1.418 - - 

Norvegia 629 1.001 - - 

Georgia 373 509 - - 

Thailanda 122 382 - - 

Insulele Comore 216 339 - - 

Liberia 343 337 - - 

Ucraina 309 296 - - 

Hong-Kong 222 169 - - 

Grand Total 6.702.663 2.942.577 154.775.466 29.891.528 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
 



Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a Capitalei 

 

225 

 

Tabel  68. Exportul si importul total de cartofi in România în anul 2005, în primele 8 luni 

TARA Export - Cantitatea 

(kg) 

Export - Valoarea 

(euro) 

Import - Cantitatea 

(kg) 

Import - Valoarea 

(euro) 

Olanda - - 7.871.113 2.126.882 

Serbia si Muntenegru - - 19.989.727 1.284.201 

Germania - - 5.008.715 1.109.935 

Egipt - - 4.916.660 1.065.781 

Ungaria - - 3.394.386 857.595 

Franta - - 2.722.190 535.441 

Austria - - 1.721.500 165.311 

Belgia 1.808 2.338 280.000 34.116 

Danemarca - - 39.500 27.247 

Marea Britanie - - 30.000 17.728 

Grecia 526 699 84.000 14.943 

Suedia - - 42.000 8.405 

Israel - - 3.438 2.075 

S.U.A. - - 942 729 

Africa de Sud - - 1.160 467 

Spania - - 1.250 276 

Italia - - 200 96 

Iordania - - 200 40 

Moldova 945.720 100.983 - - 

Cipru 853 1.513 - - 

Federatia 1.147 1.287 - - 

Malta 911 939 - - 

Antigua si Barbad 961 1.165 - - 

Georgia 373 509 - - 

Insulele Comore 216 339 - - 

Liberia 343 337 - - 

Ucraina 309 296 - - 

Total 953.167 110.405 46.106.981 7.251.268 

Sursa: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 
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Organization of the United Nations (FAO) 
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ALT - Alte categorii de organizaţii 
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IMM – Întreprindere Mică şi Mijlocie 

IND - Agent economic care nu are cercetare-dezvoltare ca obiect de activitate 
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insurance, freight – cost, asigurare, navlu). 


