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EVALUAREA POTENȚIALULUI DE DEZVOLTARE A LANȚURILOR
AGROALIMENTARE SCURTE DE APROVIZIONARE ÎN JUDEȚUL IAȘI
Lanţurile scurte agroalimentare constituie o alternativă viabilă la circuitele agroalimentare
globalizate și joacă un rol din ce în ce mai important în cadrul rețelelor locale de aprovizionare. Sunt
variate din punct de vedere al naturii și al practicilor și conferă numeroase beneficii de ordin economic,
social, cultural, de mediu şi de sănătate la nivelul comunităților.
Datorită condițiilor pedoclimatice specifice, în județul Iași se obține o mare varietate de produse
agricole și agroalimentare, de la cereale, plante tehnice, fructe și legume până la produse finale procesate
(produse de panificație, patiserie și cofetărie, fructe și legume congelate/conservate, zahăr și produse
zaharoase, vin, produse apicole, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne). Conform ANSVSA
Iași, la finalul anului 2016, peste 3.000 unități de producere, procesare și comercializare de origine
animală și non-animală își desfășurau activitatea pe raza județului Iași, cele mai multe fiind concentrate în
zona municipiului Iași. O parte din producția obținută este valorificată pe piața ieșeană prin intermediul
circuitelor scurte, sub diverse forme: magazine ale producătorilor, la poarta fermei, magazine specializate
(băcănii, carmangerii, măcelării, aprozare, etc.), în piețele agroalimentare, prin intermediul rețelelor de
socializare (grupuri Facebook), magazine online sau chiar în cadrul supermarketurilor.
Studiul de caz prezentat are rolul de a sublinia existenţa şi funcţionalitatea circuitelor scurte în
sectorul agroalimentar ieșean.
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AN ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF
SHORT FOOD SUPPLY CHAINS IN THE COUNTY OF IAȘI
At present, the short food-supply chains (SFSCs) are an economically viable alternative to
globalized agri-food circuits and have an ever increasingly important role in local supply networks.
SFSCs are varied in nature and practice and efectively provide many economic, social, cultural,
environmental and, last but not least, community benefits. The specific soil and weather conditions of Iaşi
county make it possible to obtain a wide range of agricultural and agri-food products, from grains,
industrial crops, fruits and vegetables to processed products (bakery products, pastry and confectionery,
frozen/preserved fruits and vegetables, sugar and sugar based products, wine, apiculture products, milk
and dairy products, meat and meat based products).
In the last quarter of 2016, according to the data provided by A.N.S.V.S.A. Iași, more than 3,000
units of production, processing and marketing of animal and non-animal origin were operating in Iași
county, most of which were located in the Iași city area. A large share of the production is sold on the
Iași market, through SFSCs, under various forms: producers' shops, farmgate vendors, specialized shops
(grocers`, butchers` shops, meat deli shops, etc.), on agri-food markets, on-line stores, Facebook groups,
and also in supermarkets.
The present case study aims at emphasizing the importance and reliability of the existing SFSCs
in the agri-food sector of Iași county.
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