
 

 

Position paper legume fructe 

Problema principală 

Realizarea lanțului scurt de desfacere a fructelor și legumelor  pe rafturile 

supermarketurilor. 

Ținând cont că România beneficiază de o climă favorabilă și soluri  foarte bune  nu 

producția în sine este o problema, ci partea de desfacere, iar daca aceasta problema ar fi rezolvata  

tara noastră  ar putea deveni din importator, un exportator  activ, lucru care ar modifica 

semnificativ balanță de deficit comercial. 

Direcții  

1. Asocierea producătorilor  pentru a garanta retailerilor cantitatea și calitatea necesară 

2. Identificarea bazinelor legumicole și pomicole  și necesitatea realizării de centre de 

colectare /depozitare/ambalare/livrare produse proaspete 

3. Realizarea de unități de procesare fructe și legume în cadrul bazinelor legumicole/pomicole 

4. Cooperarea dintre cei trei actori ai agrobusiness-ului românesc  producător – retailer – stat 

Programe specifice  

1. Ajutarea producătorilor să se asocieze  pentru a realiza cantități mai mari de produse și o 

calitate mai buna,   evitând astfel problemele celor mici  care produc dar nu știu să vândă. 

2. Acordarea de facilitate de finanțare, fiscale, fonduri nerambursabile  pentru realizarea/ 

modernizarea de ferme de legume, fructe, unități de depozitare și procesare.    

3. Acordarea de  subvenții suplimentare pentru cantitatea de fructe și legume puse în piață 

4. Crearea infrastructurii necesare  de depozitare și desfacere  la nivel național cât și 

stimularea industriei procesatoare 

5. Subvenționarea  depozitarii pe termen lung a fructelor și legumelor ( ex. energia electrica) 

6. Acordarea de ajutor de stat pentru certificări și implementarea unor reguli de buna practica 

în fermele legumicole și pomicole pentru  un acces facil în supermarket și la export (ex. 

Global Gap). 

7. Demararea unui program național de a promovare a consumului de produse românești 

8. Promovarea Camerelor Agricole 

9. Dezvoltarea rețelei de irigații, a managementului sustenabil al resursei de apă în condiții 

locale. 

10. Dezvoltarea învățământului agricol, crearea de programe de pregătire pe tot parcursul vieții 

(life long learning) care să asigure resursa umana calificata în conformitate cu nevoile 

pieței, stimularea parteneriatelor dintre educație – cercetare – piață pentru transferul celor 

mai noi tehnologii în practica, în timp real pentru a susține competitivitatea sectorului de 

legume-fructe din Romania.    


