


Notă 
conceptuală

Reducerea deficitului balanței
comerciale a cartofului la nivel
național prin sprijinirea înființării
de depozite individuale de
cartofi



Cartoful este o plantă erbacee cu o pondere mare în

balanța economică a multor țări. Acesta este un produs

vegetal, hrănitor și gustos, utilizat ca aliment de bază în

alimentația multor popoare. Acesta se consumă sub

diferite forme, prăjit, copt, în supe, piureuri sau este

folosit în industria alimentară pentru obținerea de făină,

fulgi, cartofi deshidratați, chips, cartofi prăjiți și cartofi pai.

Mai mult, amidonul obținut din cartof deține calități

superioare, motiv pentru care multe țări și-au dezvoltat o

industrie separată de prelucrare a cartofului pentru

amidon.

În vreme ce noi îl considerăm de mult cea de-a doua

pâine a ţării, alţii au realizat abia acum că, în condițiile

crizei mondiale de alimente, cartoful poate deveni un

aliment extrem de important. El a primit în anul 2008,

denumirea de „comoară ascunsă“, mulți apreciindu-l

drept „materia primă a viitorului“ care va ajută la

progresul economic al omenirii.



Cultivatorii autohtoni susţin că societățile

furnizorilor străini de cartofi au o strategie

agresivă de pătrundere pe pieţele româneşti,

avantajul lor constituindu-l nu calitatea, ci preţul

mai mic, rezultat ca urmare a unei finanţări

substanţiale a statului din care provin

aceste importuri.

În ţara noastră, din totalul suprafeţei cultivate,

cartoful înregistrează o pondere redusă, de

doar 0,3%. În materie de cartof, România a

atins maximul istoric în perioada 1980 - 1990,

când a cultivat aprox. 400.000 ha, obţinând

astfel o producţie anuală cuprinsă între 6 şi 8

milioane de tone.



În acest sens, 
solicităm o investiție 

la nivel național 
privind înființarea 

unor depozite 
individuale de 
cartofi, care să 

permită îndreptarea 
balanței comerciale 

aferentă acestei 
culturi.

În momentul actual, la nivel național, cultivatorii de cartofi își vând

toată producția, cu precădere, în perioada septembrie-octombrie, din

cauza lipsei unor depozite amenajate special pentru păstarea cartofului

pe tot parcursul anului. În acest fel, prețul de vânzare este de aproximativ

0,4 – 0,5 lei/kg.

Sursa: Conceptualizare proprie autor.

Grafic nr. 1: Situația actuală a vânzărilor, fără depozit.



Realizarea unor depozite

individuale va oferi fermierilor,

cultivatori de cartof, posibilitatea

de a valorifica mai bine

producția cu ajutorul sistemului

de climatizare și a lăzilor care

permit segmentarea producției

încă din momentul recoltării.

Capacitate 

depozit 

Valoare 

construcție 

depozit 

(EURO)

Valoare 

achiziție 

lăzi

(EURO)

Valoare sistem de 

climatizare

(EURO)

Valoarea 

utilajelor de 

recepție marfă

(EURO)

Valoare 

investiție/ 

depozit

(EURO)

500 tone 100.000 40.000 60.000 160.000 360.000

1.000 tone 170.000 80.000 75.000 160.000 485.000

1.500 tone 220.000 120.000 85.000 160.000 585.000

În cadrul propunerii, am avut în

vedere repartizarea unei cantități

de 1,25 tone la nivelul fiecărei lăzi

de depozitare și un cost unitar de

500 lei, conform ofertelor

existente la nivelul pieței.

Tabelul nr. 1: Evaluarea investiției de realizare a unor depozite individuale de cartofi

Sursa: conceptualizare proprie autor.



La nivel național, în momentul actual există un

deficit bugetar anual de aprox. 65 milioane

EURO privind cultura de cartof, repartizat la

un consum aprox. de 1.700.000 tone.

Propunerea noastră vizează investirea din

partea Ministerului și a altor organizații

partenere, prin intermediul fondurilor europene

și nu numai, o valoare anuală de 58.978.107

EURO, timp de 7 ani, perioadă la finalul căreia

fermierii, cultivatori de cartof, vor putea

înregistra un excedent la nivelul acestei

producții, aspect care vizează securitatea și

siguranța alimentară a țării.

Analiza noastră vizează mai multe categorii de

fermieri, cultivatori de cartofi, care conform

datelor preluate de la APIA cumulează un

număr de 1.611 fermieri. Aceștia solicită o

soluție privind depozitarea a 1.059.750 tone

de cartofi, pentru a-și putea valorifica producția

pe tot parcursul anului.

Tip 

depozit 

Dimensiunea 

exploatației

Producția medie la 

nivel de hectar

Producție la 

nivel de fermă

Nr. 

fermieri 

Cantitatea de 

cartofi la nivel 

de exploatație

Necesarul 

de depozite

(număr)

Valoare/tip 

de depozit

(EURO)

TOTAL necesar 

investiție

(EURO)

500 tone 15 ha 27 tone/ha 405 tone 1.450 587.250 tone 1.175 360.000 422.820.000

1.000 

tone
50 ha 27 tone/ha 1.350 tone 83 112.050 tone 112 435.000 48.741.750

1.500 

tone
150 ha 27 tone/ha 4.050 tone 50 202.500 tone 135 565.000 76.275.000

1.500 

tone
200 ha 27 tone/ha 5.400 tone 23 124.200 tone 83 565.000 46.782.000

1.500 

tone
250 ha 27 tone/ha 6.750 tone 5 33.750 tone 23 565.000 12.712.500

TOTAL 1.059.750 tone 1.527 - 607.331.250

Tabelul nr. 2: Necesarul de cartofi care trebuie depozitat la nivel național și costurile aferente investiției

Sursa: conceptualizare proprie autor.



Costurile prognozate privind realizarea

investiției aferentă depozitelor individuale

de cartof urmăresc o structură clar

definită, după cum urmează: costuri

privind infrastructura, scheletul

metalic și dotările aferente,

cheltuielile privind anveloparea

depozitelor și spațiul aferent realizării

construcției, care intră în atribuția

fermierului.

Tip depozit 
Valoare investiție/ tip 

de depozit (EURO)

Valoarea costurilor privind 

infrastructura, scheletul 

metalic și dotările aferente

(EURO)

Valoarea privind 

anveloparea 

depozitelor

(EURO)

Necesarul de 

depozite (număr)

Total valoare 

anvelopare

(EURO)

500 tone 360.000 310.000 50.000 1.175 58.750.000

1.000 tone 435.000 360.000 75.000 112 8.400.000

1.500 tone 565.000 465.000 100.000 135 13.500.000

1.500 tone 565.000 465.000 100.000 83 8.300.000

1.500 tone 565.000 465.000 100.000 23 2.300.000

TOTAL 91.250.000

În acest sens, o valoare semnificativă din valoarea investiției propunem să fie subvenționată de către Fondul de Mediu, ordonator terțiar

de credit care se află în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Această abordare a fost deja implementată în multe

dintre țările membre ale spațiului comunitar.

Tabelul nr. 3: Repartizarea investiției în funcție de costurile detaliate

Sursa: conceptualizare proprie autor.



Cu scopul reducerii deficitului balanței

comerciale la nivelul culturii de cartof,

propunem alocarea timp de 7 ani a unei

sume de 58.978.107 EURO, sub forma unei

investiții graduale prin care fermierul

român, cultivator de cartof, să poată

contribui cu un aport financiar de 20%.

TOTAL VALOARE DEPOZITE 607.331.250 EURO

Aport fermier 20% 103.234.500 EURO

Fonduri de mediu (anvelopare) 91.250.000 EURO

ALTE FONDURI 412.846.750 EURO

La nivel național, dintr-un total anual de

aprox. 1.700.000 tone consumate, cartoful

extra timpuriu - cartoful de vară, care

înregistrează o valoare de 200.000 tone și

cartoful vândut imediat după recoltare,

care cumulează aprox. 450.000 tone,

reprezintă singurele produsele vandabile

care nu necesită depozitare.

În acest sens, solicităm finanțarea menționată anterior pentru a putea 

depozita pe tot parcursul anului o producție de 1,059.750 tone.

Tabelul nr. 4: Propuneri de alocare bugetară privind realizarea depozitelor individuale de cartofi

Sursa: conceptualizare proprie autor



01 02 03 04asigurarea cantității de 

catofi necesară consumului 

la nivel național;

asigurarea livrării pe 

toata perioada anului a 

cartofului românesc;

îmbunătățirea calității 

printr-o depozitare 

profesională;

eliminarea importurilor.

Mai mult, fermierii români, cultivatori de

cartof, vor putea să aibă un rol important

privind îndreptarea deficitului la nivelul

balanței comerciale privind această cultură,

aceștia putând obține astfel venituri cu

caracter comercial mai mari, aspect foarte

important care vizează contribuția la

bugetul de stat.

Scopul urmărit a investiției propuse vizează următoarele patru elemente fundamentale, de interes național:


