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CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA GRADULUI DE 

VALORIFICARE A PRODUCȚIEI DE FRUCTE 
 

 Lucrarea prezintă cîteva din problemele cu care se confruntă pomicultorii români 

privind valorificarea producției de fructe. În acest sens, ICEADR a efectuat un sondaj adresat 

producătorilor mici și mijlocii din România. A fost aplicat un număr de 153 de chestionare în 

5 judeţe reprezentative din punct de vedere al producţiei de fructe: Argeș, Constanța, 

Dâmbovița, Prahova și Vâlcea. Concluziile ce se desprind pentru rezolvarea problemelor 

micilor producători privind creșterea gradului de valorificare a producției sunt legate de 

sprijinirea activității lor prin subvenții, eliminarea intermediatilor din lanțul de valorificare a 

producției, scutirea sau diminuarea impozitelor pentru cei aflați în primii ani de activitate, 

modificarea legislației românești care să sprijine producătorii și nu în ultimul rând mai buna 

promovare a produselor românești. 
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RESEARCH ON INCREASING THE VALORIZATION DEGREE OF 

FRUIT PRODUCTION 
 

 The paper presents some of the problems that Romanian fruit growers are facing in 

relation to the valorization of fruit production. In this regard, the Research Institute for 

Agriculture Economy and Rural Development conducted a survey addressed to small and 

medium-sized producers in Romania. A number of 153 questionnaires were applied in 5 

representative counties in terms of fruit production: Argeş, Constanţa, Dâmboviţa, Prahova 

and Vâlcea. The conclusions that come up to solve the problems of small producers with 

regard to the increase of production valorization are related to supporting their activity 

through subsidies, elimination of intermediaries from the production valorization chain, 

exemption or reduction of taxes for those in the first years of activity, modification of 

Romanian legislation to support producers and, last but not least, a better promotion of 

Romanian products. 
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