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IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII 
SECTORULUI CARTOF ÎN ROMÂNIA

• Creșterea suprafețelor cultivate cu cartof pentru sămânță, protecția fermierilor autorizați în 

cazul pierderii culturilor;

• Încurajarea consistentă a cultivării cartofului pentru industrializare, singurul sector în 

creștere la cartof;

• Creșterea suprafețelor de cultivare a cartofului pentru consum (26.500 hectare în 2021), 

concomitent cu dezvoltarea unor spații de depozitare individuale specializate;

• Susținerea implementării unor microsisteme de irigații pretabile zonelor tradiționale de 

cultivarea a cartofului;

• Certificarea cartofului românesc, ca demers pentru valorificarea acestui bun național.



DEZVOLTAREA SECTORULUI DE CARTOF 
ÎN ROMÂNIA

Dezvoltarea sectorului de cartof în România vizează următoarele 4 elemente fundamentale, de 

interes național:

• asigurarea cantității de cartofi necesară consumului intern;

• asigurarea livrării de cartof românesc pe toată perioada anului;

• îmbunătățirea calității printr-o depozitare profesională;

• eliminarea importurilor și chiar posibilitatea exportului. 



SPRIJINUL CUPLAT VEGETAL PENTRU 
CULTURA CARTOFULUI DE INDUSTRIALIZARE

Importanța păstrării continuității oferirii sprijinului cuplat vegetal

UNITATE DE PROCESARE CANTITĂȚILE PROCESATE/AN D.C. DIN IMPORT

Intersnack Group (Chio Chips) 42.000 tone 1.300 tone

Lays/ Pepsico/ Star Foods 45.000 tone 2.000 tone

Csiki Csipsz 2.500 tone 0

Fabrici de mici dimensiuni, destinate 

domeniului HORECA
2.000 tone 0

TOTAL 91.500 tone 3.300 tone = 3,6%

Cartof produs în România 96,4% 

Importăm cca. 100.000 de tone de cartof pai anual!



PERSPECTIVE

• Fabrica de procesare în județul Harghita va avea o capacitate de aprox. 65.000 tone de cartofi pai și fulgi. 

Pentru 2022 s-au făcut deja contracte pentru 25.000 de tone materie primă.

• Intersnack va mări capacitatea de procesare cu încă 20.000 de tone;

• Pepsi își va mări capacitatea cu încă 40.000 de tone;

• Csiki Csipsz își va mări capacitatea la 5.000 de tone;

• Prognoza pentru anul 2023 este procesarea a 160.000 tone, obținute de pe o suprafață de 6.400 

hectare, într-o variantă subdimensionată. 

• Având în vedere strategiile de extindere a capacităților de procesare a agenților economici enumerați 

anterior (membri FNCR), estimăm că vom putea procesa peste 230.000 de tone în 2-3 ani.



PERSPECTIVE

Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în 

cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.



PERSPECTIVE

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă și Federația Națională ”Cartoful” din 

România propun:

TIP CULTURĂ
CANTITATE MAXIMĂ DE KG N 

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/HA/AN

PRODUCȚIE AGRICOLĂ 

ESTIMATĂ

CARTOF 200 și 400 kg/ha 40 de tone/hectar



Necesitatea certificării cartofului de Covasna, 
ca prim demers de promovare a cartofului românesc



NECESITATEA CERTIFICĂRII 
CARTOFULUI DE COVASNA

Certificarea cartofului de Covasna reprezintă un prim demers de promovare a cartofului 
românesc.

• Certificarea IGP a cartofului de Covasna;

• Dezvoltarea de puncte gastronomice specifice produselor certificate la nivel național;

• Obținerea de surse finanțare la nivel național pentru zona de promovare prin sM 3.1 

(Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate) și 3.2 (Constituirea 

Grupurilor de producători);

• Creșterea puterii de negociere privind vânzarea produselor certificate la nivel european, 

dar mai ales către piețe de desfacere din Asia.



ETAPE ALE CERTIFICĂRII 
CARTOFULUI DE COVASNA

Pasul I – constituirea grupului aplicant, realizarea caietului 
de sarcini și a documentului unic

Pasul II – contractarea unui organism de certificare la nivel 
național și realizarea demersurilor de control specifice 
acestuia

Pasul III – obținerea protecției la nivel național 
(aproximativ 12 luni)

Pasul IV – obținerea protecției la nivel european.



AVANTAJE FINANCIARE
PRIVIND CERTIFICAREA CARTOFULUI ROMÂNESC

Obținerea unui buget de promovare la nivel național: 

aproximativ 150.000 euro

Obținerea unui buget de promovare la nivel european: 

aproximativ 1-2 milioane euro

Posibilitatea vânzării unui produs certificat european în 
condiții comerciale avantajoase către orice destinație 
mondială.



O nouă provocare: cartoful ecologic românesc!


