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REZUMAT 
Nevoile de consum pentru produsele agricole şi agroalimentare evoluează odată cu 

dezvoltarea economico-socială.  

Asigurarea unor norme optime de consum alimentar constituie o problemă deosebit de 

dificilă, ca urmare a influenţelor diferiţilor factori, între care diversitatea şi mobilitatea nevoilor 

de consum, cât şi marea varietate a posibilităţilor de satisfacere a acestora. 

Pentru a concura pe pieţele externe cu oferte competitive, întreprinderile agroalimentare 

româneşti, trebuie să-şi dezvolte elementele noii competitivităţi (mărci, inovaţii de marketing, 

aport de servicii, adaptare la piaţa unică, eforturi importante pentru investiţii, etc.) şi să se 

adapteze la standardele de calitate în materie de producţie şi comercializare. 

Lipsa de competitivitate din sectorul cerealelor are ca efect reorientarea fermierilor 

către alte activităţi ale economiei şi migrarea forţei de muncă din mediul rural în cel urban.   

Cercetările propuse în teza de doctorat abordează câteva căi de revitalizare şi 

îmbunătăţire a performanţei în cadrul sectorului cerealier, prin implementarea unor strategii de 

dezvoltare a acestui sector în judeţul Iaşi, în vederea asigurării nevoilor de consum locale şi a 

disponibilităţilor pentru piaţa internă. 

 Obiectivele cercetării au vizat: 

℘ realizarea cercetărilor privind aspectele ce caracterizează sectorul cerealelor boabe 

în perspectiva integrării în U.E.; 

℘ analiza condiţiilor climatice şi social – economice ale judeţului Iaşi; 

℘ cercetări privind zonalitatea şi repartizarea teritorială a culturii cerealelor boabe în 

judeţul Iaşi 

℘ analiza rezultatelor de producţie din sectorul cerealelor boabe în judeţul Iaşi în 

perioada 2001-2008; 
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℘ cercetarea nevoilor de consum, a cererii de consum şi consumului populaţiei 

judeţului Iaşi la cereale boabe; 

℘ optimizarea structurii cerealelor boabe în judeţul Iaşi; 

℘ elaborarea unor strategii privind piaţa şi distribuţia cerealelor boabe în judeţul 

Iaşi, în funcţie de dimensiunea exploataţiei agricole; 

℘ identificarea unor strategii de aprovizionare cu grâu a populaţiei municipiului Iaşi, 

în funcţie de destinaţia acestuia, pentru diminuarea cheltuielilor ocayionate de 

transportul şi depozitarea grâului. 

Metodologia de cercetare utilizată în cadrul tezei a cuprins urmatoarele aspecte:  

℘ culegerea informaţiilor pentru alcătuirea bazei de date tehnice şi economico-

financiare;  

℘ prelucrarea informaţiilor;  

℘ analiza şi interpretarea datelor (rezultatelor);  

℘ formularea concluziilor şi a recomandărilor.  

 În prima parte a tezei s-a realizat o sinteză a cercetărilor cu privire la aspectele ce 

caracterizează asigurarea nevoilor de consum la cereale boabe ale României şi a disponibilităţilor 

pentru export, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. 

 Majoritatea ţărilor şi-au dezvoltat reprezentări grafice ale recomandărilor alimentare 

pentru a ilustra proporţia diferitelor alimente cu caracteristici similare care trebuie incluse într-o 

dietă echilibrată. 

 Reprezentările grafice împart alimentele în două grupe: alimente de origine vegetală 

(cereale, care asigură organismului fibre şi sunt o sursă de energie fără grăsimi, fructe şi legume, 

importante pentru aportul de vitamina C şi alte microelemente) şi alimente de origine animală 

(carne, peşte, ouă, lapte). 

Recomandări comune presupun a mânca multe fructe, legume şi carbohidrati complecsi şi 

a alege alimentele care sunt mai scăzute în grăsimi saturate, sare şi zahăr. Utilizarea grupelor de 

alimente, la fel ca în piramidele alimentare, asigură includerea tuturor produselor alimentare de 

bază şi dă mesaje pozitive despre ceea ce ar trebui să mâncăm, precum şi unele informaţii de 

calificare pentru a evita să mâncam prea mult din anumite alimente. 

Oferta de cereale boabe este dispersată şi cantitativ neregulată. 

Volumul producţiei depinde pe de o parte de tehnica de dotare, iar pe de altă parte de 
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condiţiile climatice şi biologice care sunt aleatorii, imprimând acestor pieţe a produselor de bază 

din agricultură, un caracter extrem de mobil. Oferta cantitativă a unui produs pe piaţa de 

desfacere depinde, în primul rând, de beneficiul pe care-l va realiza întreprinzătorul.  

Nivelul şi structura consumului alimentar depinde, de cadrul general al politicilor 

macroeconomice, care influenţează comportamentul de consum alimentar al populaţiei, cum ar fi 

politica veniturilor, politica monetară, politicile de asistenţă socială etc.  

În afara de factorii de natura economică, consumul alimentar al populaţiei depinde de: 

variabilele demografice (nivelul de instruire, structura pe vârste a populaţiei şi gradul de 

îmbătrânire, rata de ocupare a populaţiei, etc.), variabilele sociale (gradul de urbanizare, 

infrastructura  zonei rurale, diversificarea ocupaţională, accesul la informaţie, etc.), alte variabile 

(localizare geografică, apartenenţa religioasă, obiceiuri alimentare, factori psihologici legaţi de 

gusturi şi preferinţe individuale). 

Grâul este un produs de bază în consumul alimentar uman, îndeosebi în România, unde 

consumul de cereale şi produse din cereale este mai ridicat decât media europeană. De exemplu, 

în anul 2007, consumul de cereale în România a fost de 206,9 kg/locuitor, faţă de 117,4 

kg/locuitor în Uniunea Europeană.  

Funcţionarea pieţei naţionale a cerealelor şi a produselor procesate din cereale este 

reglementată, în principal, de OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări de Legea 

nr. 225/200634. 

Sistemul informatic al pieţei pe filiera cerealelor se organizează în condiţiile legii de către 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale şi 

produse procesate. 

Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerinţelor pentru asigurarea protecţiei 

sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele şi hrana pentru 

animale. 

Preţul pe piaţă al cerealelor se stabileşte în mod liber prin negociere între partenerii de pe 

filieră. 

În situaţia în care condiţiile pieţei o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aplică mecanismul de 

intervenţie pe piaţă pentru cereale, în condiţiile legii. 
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După producţiile record  de peste 680 milioane de tone în 2008/09, la nivel global  

producţia de grâu se va diminua cu 10 (FAPRI) până la 20 (OECD - FAO)  milioane de tone în 

2009/10, aceste producţii rămânând totuşi pe locul al doilea loc dintre cele mai mari producţii 

obţinute din  istorie.  

Suprafaţa cultivată cu grâu va creşte cu 1,2 milioane de hectare în 2009/10 pentru a  

ajunge la 225.2 milioane de hectare. Pentru viitor, suprafaţa cultivată cu grâu se va stabiliza  

la aproximativ 223 milioane de hectare.  

Producţia mondială de grâu este previzionată că va  creşte la peste 715 milioane de tone 

în 2018/19, conform datelor FAPRI. 

FAPRI previzionează că consumul de grâu va creşte cu 0,9% anual, ajungând la 

714 milioane de tone în 2018/19, pe măsură ce creşte cererea mondială de 

produse alimentare şi mai mult, o parte din grâu va fi utilizat pentru producerea de etanol  

După o creştere record în 2007/08 la peste 160 de milioane de hectare, suprafaţa cultivată 

cu porumb pe plan mondial a scăzut cu 2% în 2008/09 (mai ales în SUA), dar, din cauza 

randamentelor mai bune, producţia a fost menţinut la nivelul de 791 milioane de tone. Potrivit 

FAPRI, creşterea randamentului, împreună cu creşteri ale suprafeţelor cultivate în SUA şi China, 

ar trebui să ridice producţia de porumb la peste 900 de milioane de tone până în 2019. 

În UE, în 2008, recolta de cereale a ajuns la circa 312 milioane tone, în comparaţie cu 

258 milioane tone în 2007/2008, datorită creşterii semnificative a suprafeţei cultivate şi 

randamentelor superioare obţinute datorită condiţiilor naturale favorabile. 

Producţia de cereale în UE, se estimează că va scădea uşor în următorii câţiva ani înainte 

de a creşte pe termen mediu şi de a ajunge mai sus, la cca. 300  milioane tone până în 2015. 

Consumul intern de cereale este de asemenea previzionat a se menţine în creştere pe termen 

mediu, în principal determinat de creşterea rapidă a utilizării bioetanolului, care este de aşteptat 

să se dubleze în următorii şase ani şi să ajungă până la 20 milioane tone până în 2015. 

În România, suprafaţa cultivată cu cereale a scăzut în perioada 2001-2008, în medie cu 

cca. 20%. Cele mai mari producţii s-au înregistrat în anii cu condiţii meteorologice favorabile 

(2001, 2004, 2005 şi 2008). România obţine cca. 2,7 % din producţia totală de grâu a Uniunii 

Europene, 2,2 % din producţia totală de orz şi 13,3 % din producţia totală de porumb. 

În ţările dezvoltate, distribuţia produselor agricole şi alimentare se realizează prin canale 

specifice. Acest sistem ce acoperă teritoriul naţional, produsele fiind transportate în căutarea unei 
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pieţe profitabile. 

În România valorificarea cerealelor, se face prin S.C. COMCEREAL S.A., Agenţia 

Naţională a Produselor Agricole R.A., precum şi alţi agenţi economici, imediat după recoltare 

sau după o prealabilă conservare. 

În circuitul de distribuţie şi valorificare a cerealelor boabe se interpun mai multe etape, şi 

anume: recepţia, depozitarea şi condiţionarea, compartimentarea pe destinaţii (consum alimentar, 

furaje, procesare industrială, export etc.), pregătirea pentru livrare şi livrarea propriu-zisă. 

Consumatorii acordă o valoare mai ridicată calităţii produselor agricole şi agroalimentare, 

astfel încât preţul acestora nu mai este un factor determinant al alegerii consumatorului. 

Principiul comun pe care se sprijină orice politică în domeniul calităţii, este cel al 

prevenirii  erorilor de fabricaţie. Înlocuirea identificării insucceselor cu o strategie de prevenire, 

trebuie să înceapă de la materiile prime, să continuie cu precesul de fabricaţie, cu 

comercializarea produselor şi să se finalizeze prin feed-back-ul urmăririi produselor în consum. 

Partea a II – a a tezei de doctorat intitulată “Rezultate obţinute şi interpretarea 

acestora” cuprinde următoarele: 

℘ studiul condiţiile naturale şi social economice ale zonei cercetate 

În cadrul acestui capitol se sunt prezentate: zonalitatea şi repartizarea teritorială a culturii 

cerealelor boabe în judeţul Iaşi, analiza legăturii dintre zonare şi repartizarea terirorială pe 

microzone ale judeţului Iaşi, analiza condiţiilor naturale cu referite la temperatura aerului, îngheţ, 

umiditatea relativă a aerului, nebulozitatea şi durata de strălucire a soarelui, precipitaţiile 

atmosferice, reţeaua hidrografică şi hidrologică, principalele tipuri de sol, populaţia şi forţa de 

muncă. 

℘ studiul principalilor indicatori tehnico - economici privind evoluţia cultivării 

cerealelor boabe în judeţul Iaşi, în perioada 2001-2008 

În capitolul 4 s-au analizat principalii indicatori, dintre care enumerăm: structura fondului 

funciar pe categorii de folosinţă şi forme de proprietate, structura terenului arabil pe grupe de 

culturi şi forme de proprietate, structura suprafeţei cultivate cu cereale boabe, pe specii şi forme 

de proprietate, evoluţia producţiei medii la hectar şi a producţiei totale la principalele specii de 

cereale boabe, destinaţia producţiei de cereale boabe, rezultate economice (costul de producţie şi 

preţul de vânzare, veniturile totale pe hectar, marja brută, profitul şi rata rentabilităţii, pragul 

minim de rentabilitate). 
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℘ strategii privind dezvoltarea producţiei de cereale boabe în judeţul Iaşi, în 

vederea asigurării nevoilor de consum locale şi a disponibilităţilor pentru 

piaţa internă 

În prima parte a capitolului 5, sunt prezentate câteva aspecte teoretice privind nevoile şi 

cererea de consum la cereale boabe. 

Cercetarea nevoilor de consum şi a cererii de consum s-a realizat cu ajutorul metodei directe, 

pe baza unui sondaj statistic cu chestionar scris.  

Eşantionul a cuprins 137 de subiecţi, din care au fost validaţi 120. Chestionarul a cuprins 

un număr de 11 întrebări, la care se adaugă 5 întrebări de identificare. 

Produsele cerealiere luate în studiu au fost: făina de grâu, mălaiul, orezul, pâinea albă, 

pâinea neagră, produse de panificaţie, paste făinoase, alte produse din cereale.   

Întrebările din chestionar elaborate pentru cercetarea nevoilor de consum şi a cererii de 

consum s-au referit la cantitatea de produse din cereale consumată lunar de o persoană, frecvenţa 

consumului, locul de unde se achizitionează cel mai des produsele din cereale, autoconsumul, 

criteriile care sunt luate în considerare în luarea deciziei de cumpărare, precum şi preţurile 

maxime şi minime pe care consumatorii sunt dispuşi să le platească pentru a achiziţiona produse 

din cereale. 

Pentru optimizarea structurii culturilor cerealelor boabe în microzona Târgu Frumos s-a 

ales ca metodă de lucru sistemul de modelare tehnico-economic, bazat pe programarea liniară. 

Necunoscutele modelului vor fi reprezentate de cerealele: grâu, orz, ovăz şi porumb 

boabe. 

Restricţiile luate în considerare sunt: 

℘ suprafaţa totală cultivată cu cereale; 

℘ suprafaţa minimă ocupată de cereale; 

℘ producţia medie obţinută; 

℘ consumul total de forţă de muncă. 

Criteriile de optimizare vor urmării realizarea obiectivelor: 

℘ maximizarea profitului; 

℘ minimizarea cheltuielilor. 

În judeţul Iaşi, nu se pot elabora strategii generale privind piaţa şi distribuţia cerealelor 

boabe, ci strategii specifice în funcţie de dimensiunea exploataţiei agricole (suprafaţa de teren 
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deţinută), care au ca rol dezvoltarea producţiei de cereale boabe în judeţul Iaşi.    

Pentru realizarea celor mai eficiente strategii  de aprovizionare cu grâu a populaţiei 

municipiului Iaşi, s-a stabilit necesarul anual de aprovizionare cu grâu în funcţie numărul 

locuitorilor (stabili, flotanţi şi în tranzit), suprafaţa cultivată cu grâu în extravilanul municipiului 

şi consumul mediu anual de grâu pe o  persoană (în echivalent făină).  

De asemenea, s-a analizat capacitatea de depozitare şi unităţile de procesare a grâului din 

municipiul Iaşi. 

În funcţie de destinaţia grâului (consum – făină, consum - produse rezultate prin 

procesare, furaj, sămânţă) s-au elaborat mai multe variante de aprovizionare care pot fi folosite 

de către procesatorii sau consumatorii de grâu din Mun. Iaşi. 

  Prin aplicarea rezultatelor cercetării, se preconizează o îmbunătăţire substanţială a 

performanţei economico-financiare a unităţilor agricole care le adoptă, datorită:  

℘ informaţiilor oferite privind: nevoile de consum, cererea de consum şi consumul 

populaţiei judeţului Iaşi la principalele specii de cereale boabe, piaţa cerealelor şi 

distribuţia acestora în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, cadrul legislativ 

existent în sectorul cerealier; 

℘ posibilităţii de valorificare superioară a potenţialului agricol existent (cultivarea 

cerealelor doar în zonele cu potenţial mediu sau ridicat); 

℘ posibilităţii de a obţine venituri suplimentare ca urmare a optimizării structurii culturilor 

cerealiere propuse prin teza; 

℘ dezvoltării producţiei de cereale boabe ca efect a implementării unor strategii specifice de 

piaţă şi distribuţie în funcţie de dimensiunea exploataţiei agricole; 

℘ diminuării cheltuielilor ocazionate de transportul şi depozitarea cerealelor prin 

respectarea variantelor de aprovizionare optime propuse în funcţie de destinaţia grâului. 

 

 

 

 
 


