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INTRODUCERE

      În primele săptămâni ale pandemiei s-au dezvoltat 5 grupuri noi de Facebook
dedicate comenzilor de produse agroalimentare de la producătorii locali din zona
Brașov. Părea că un vis îndelungat al meu ca cercetător în domeniu – și anume de a
vedea platforme online funcționale pentru produse agroalimentare - urma să se
îndeplinească în mijlocul unui coșmar. Întreruperea cursului obișnuit al lumii
normale,  așa cum o cunoșteam, a trezit în mulți un sentiment de solidaritate față de
afacerile și antreprenorii locali, manifestat prin dorința de a plasa comenzi online.            

     Dar oare reușeau aceste grupuri virtuale de conectare a producătorilor și
consumatorilor să ne ajute să evităm o criză alimentară și economică locală? Putea
acesta să fie momentul digitalizării, care să determine toți fermierii să-și deschidă
o pagină de facebook peste noapte?  Acestea au fost câteva dintre întrebările care
au stat la baza chestionarului pentru producători legat de comercializarea online
produselor agroalimentare. Chestionarul s-a adresat tuturor tipurilor de
producători și comercianți din sectorul agroalimentar care comercializează
produse online, scopul fiind și identificarea tipurilor de inițiative care își
promovează online produsele (indiferent dacă actorii erau înregistrați fiscal sau nu și
incluzând pe lângă producători și aprozarele, firmele de catering și restaurantele
care comercializează produse online).

      Chestionarul a fost conceput la sfârșitul lunii aprilie 2020 și a fost
completat online în perioada 3 mai - 26 mai 2020, exclusiv prin rețeaua de
socializare Facebook. Au fost folosite grupurile de conectare ale producătorilor
agroalimentari din Brașov, Sibiu, Hunedoara, Bacău, Suceava, Iași și Cluj cu
consumatorii, precum și rețele sociale ale unor experți regionali conectați cu
fermierii și actori din sectorul agroalimentar (vedeți lista de mulțumiri  ).

        În ciuda eforturilor de a contacta personal un număr cât mai mare de fermieri,
au fost primite numai 43 de răspunsuri. Dintre cele 43 de răspunsuri primite, 23
de răspunsuri sunt din jud. Brașov (53%, din 43), dintre care 7 răspunsuri vin  din
Țara Făgărașului (satele Drăguș, Recea, Șinca Nouă, Cobor, Făgăraș, Lisa și Berivoi).

Mulțumesc Ștefan Cibian, Institutul de Cercetare Făgăraș; Dana Elena Graură, Casa Terra, Făgăraș; Dorin Lungu, Luado Chocolate,
Brașov; Sebastian Brumă, Lucian Tănase, Sebastian Doboș și Codrin Dinu Vasiliu, Rural Development Research Platform, Iași; Tiberiu
Cazacioc,  Observator Gastronomic; Mihai Mihu, Mall Țărănesc, Brașov; Oana Lup, Universitatea Lucian Blaga Sibiu; Valentin Filip,
Nod Verde; Vasile Moraru, Roade și Merinde; Judit Molnar, Cumsecade, Odorheiul Secuiesc; Daniela Giurca, Institutul de Economie
Agrară al Institutului Național de Cercetări Economice; Cristian Valentin Cișmaru, Slow Food Sibiu, Cooperativa Agricolă Someșul Mic,
Oana Filip, DOR și multor altora care mi-au oferit sprijin.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScipGqoDtkSgYKo6OBMvjtG1e9U5BUu6jbUsAvyK6JiJ1g9Ag/viewform


DESPRE PRODUCĂTORII
CARE NE-AU RĂSPUNS

   Peste 79% dintre respondenți aveau studii superioare (34 din 43), acest
lucru validând rezultatele studiului Agrilink (realizat asupra producătorilor din zona
București) potrivit căruia majoritatea actorilor din sectorul agroalimentar care
comercializează online sunt persoane cu un nivel mai ridicat de educație.

      Majoritatea comercianților de pe grupurile online care au răspuns chestionarului
erau organizați într-o formă legală de SRL (42%, adică 18 din 43 răspunsuri), având
(și) Certificate de Producător (33%, respectiv 14 din 43) uneori în combinație cu alte
forme legate (PFA/II/IF, cooperativă agricolă sau asociație de producători). Pentru
70% dintre respondenți producția de produse agroalimentare este o
activitate permanentă pe tot parcursul anului, restul comercializând sezonier
sau doar de sărbători. 83% dintre respondenți (35 din 43) comercializau
produse proprii sau din satul lor.

Toma, Irina, Elena Palău, Cosmina Dinu și Mark Redman (2019) The role of advisory services in farmers’ decision making for
innovation uptake. Insights from case studies in Romania, AgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and
researchers to boost innovation, https://highclere-consulting.com/wp-content/uploads/2020/04/D2.2_RO.GDPR-2.pdf.
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https://highclere-consulting.com/wp-content/uploads/2020/04/D2.2_RO.GDPR-2.pdf


PRODUSE COMERCIALIZATE
ONLINE

     Cele mai multe firme care vindeau online comercializau legume
proaspete (inclusiv ciuperci), fructe proaspete, verdețuri și lactate (ex. lapte,
brânză, smântână, iaurturi), urmate de cele ce vindeau ouă, legume și fructe
procesate. Paleta de produse oferite prin comercializare online era mare,
acoperind și produsele de nișă precum lavanda sau fructele uscate. Numai 9%
din fermele respondente ofereau și servicii de catering, restaurante, sau mâncare
gătită. Doar 56% dintre respondenții care își procesează produsele (17 din 30
de răspunsuri) au menționat că procesează produsele în spații autorizate
igienico-sanitar, iar 40% în spații neautorizate, dar raportate ca fiind
igienice de către aceștia. 

     În ceea ce privește transportul produselor, 35% dintre respondenți făceau
distribuția cu o mașină frigorifică (14 din 39 răspunsuri), 30% cu mașina personală
fără îmbunătățiri (12 din 39 răspunsuri), 20% cu mașina personală dotată cu cutii de
menținere a temperaturilor specifice (8 din 39 răspunsuri) și 12% prin servicii
obișnuite de curierat (5 din 39 răspunsuri). 

      În ceea ce privește ambalarea și etichetarea, cei mai mulți dintre producătorii
agroalimentari care au răspuns la chestionar au pus accentul pe eticheta și
informațiile de marketing (19 firme), ambalajele biodegradabile (18 firme),
ambalajele de plastic (15 firme), eticheta și informațiile legate de data de
producere/expirare și ingrediente (15 firme), ambalaje pentru prelungirea vieții
produselor (7 firme). Doar 2 firme au  utilizat etichete care menționează certificarea
ecologică a produselor lor. Unele firme nu au folosit nici ambalaje și nici forme de
etichetare. Puține firme au folosit ambalaje reutilizate (cum ar fi borcane și PET-uri
refolosite – 2 firme).3



SCHIMBAREA CANALELOR DE
DISTRIBUȚIE – ÎNAINTE ȘI DUPĂ
STAREA DE URGENȚĂ

      Pandemia a schimbat canalele de comercializare folosite de producătorii
agroalimentari care au răspuns chestionarului. Deși mulți dintre producători
aveau o rețea diversificată de distribuție a produselor înaintea pandemiei,
închiderea restaurantelor, pensiunilor, a multor magazine mici de
specialitate și a piețelor (portocaliu în tabelul de mai jos) i-a împins pe
mulți spre canalele online de comercializare cum ar fi pagina afacerii de
facebook, precum și cea personală, și grupurile de consumatori (verde în tabelul de
mai jos). Abonamentele pentru consumatori fideli, rețeaua personală de
cunoștințe și website-ul afacerii (webshop) au reprezentat surse stabile de
venit și înainte și după începerea pandemiei (galben în tabelul de mai jos).

4

Canale de comercializare
principale

Înainte de 
Martie 2020

După
Martie 2020

Pagina de FACEBOOK a afacerii

Abonamente pentru consumatori fideli și
rețea personală de cunoștințe, vecini

Vânzare la piața agroalimentară locală

Vânzare prin magazine mici, de
specialitate pentru producători locali

Grupuri de consumatori pe FACEBOOK
(ex. Cumparam Local in XX)

Pagina personală de FACEBOOK

Vânzare la magazin propriu

Vânzare prin pensiuni, restaurante și alte
puncte de HORECA locale

Website-ul afacerii (webshop)

Vânzare prin pensiune/restaurant
propriu

Lanțuri mari de retail

Aplicații pe telefon/ online (ex. Mall
Țărănesc, TarabaVirtuală)

19 22

14 14

12 10

11 5

10 5

9 12

8 5

8 3

6 6

5 1

5 2

2 1



       Un rezultat surprinzător al cercetării a fost că 72% dintre firmele care au
răspuns la chestionar (31 din 43 răspunsuri) livrau deja direct către
consumatori înainte de martie 2020 (majoritatea direct la client, unii în puncte
fixe în cartiere și prin curier). Odată cu venirea pandemiei, conform
răspunsurilor primite, numai 5% dintre respondenți (2 din 43) și-au
schimbat canalele de distribuție, începând să distribuie direct către
consumator prin curier. Având în vedere orașele în care producătorii făceau
oricum livrări, se remarcă faptul că mulți și-au extins aria de livrări și în zone
peri-urbane, mai exact către localități limitrofe noi.
         Din cei 72% dintre producători care au vândut online în timpul pandemiei, 23%
și-au obținut online 30% din veniturile din afacere în această perioadă (10 din 43),
încă 23% au obținut între 30-70% dintre vânzările online și doar 19% dintre
aceștia (8 din 43) au avut câștiguri semnificative, vânzările online
reprezentând peste 70% din vânzările din această perioadă. Cu toate acestea,
per total, pentru 55% dintre producătorii agroalimentari care au răspuns
chestionarului, veniturile din perioada stării de urgență au fost mai mici decât cele
din aceeași perioadă a anului trecut, cu majoritatea dintre aceștia (28%, adică 24 din
43) raportând venituri mai mici cu 30-70% față de anul trecut. Doar 37% dintre
respondenți au avut venituri similare sau în creștere față de anul precedent.
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PROMOVAREA PE CANALELE
DE COMERCIALIZARE ONLINE

      Precum fusese menționat și în studiul Agrilink  despre canalele de comercializare
online în zona Bucureștiului, majoritatea antreprenorilor din lanțul
agroalimentar care și-au dezvoltat canale de promovare online au învățat
singuri cum să-și promoveze interfața de comercializare sau au apelat la
rude și cunoștințe pentru ajutor. Doar 25% dintre cei 35 de respondenți au
menționat că au apelat la un specialist în marketing. Cu toate acestea 46% dintre
respondenți (17 din 37 răspunsuri) au plătit pentru promovarea afacerii lor
cu produse agroalimentare. 

6
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CONCLUZII

     Deși numărul de respondenți este redus, rezultatele indică faptul că pentru
majoritatea producătorilor agroalimentari, aceste canale online nu compensează în
totalitate pierderile cauzate de fluxul redus de comenzi prin alte canale de vânzare,
cum ar fi sectorul HORECA (industria hotelieră și a serviciilor alimentare publice,
blocată în perioada stării de urgență) sau în magazinele proprii. Trebuie de asemenea
de avut în vedere faptul că aceste rețele de comercializare online se bazează în
principal pe crearea unor relații de încredere între consumatori și producători. Numai
56% dintre producătorii agroalimentari care au răspuns la chestionar și care
procesează produse își desfășoară activitatea în spații autorizate din punct de vedere
igienico-sanitar și numai 30% dintre respondenți au avut la dispoziție o mașină
frigorifică, cum prevede legislația. Deși rezultatele chestionarului arată un grad de
conștientizare ridicat cu privire la prevederile legate de etichetare, precum și nevoia
de a utiliza ambalaje biodegradabile, simplificarea eforturilor de traducere a legislației
în vigoare în practică pentru producătorii care comercializează online i-ar putea ajuta
pe mulți să dezvolte în siguranță astfel de canale noi. 
     Cu toate acestea, evoluția canalelor de comercializare în perioada stării de urgență
confirmă faptul că diversitatea metodelor de vânzare posibile, precum și construirea
unei relații de fidelitate cu consumatorii, alături de dezvoltarea unei rețele personale
de clienți pe termen lung sunt esențiale pentru păstrarea rezilienței producătorilor (și
implicit a sistemelor alimentare) în perioade de criză.
     Corelarea rezultatelor acestui studiu, cu cele din proiectul Agrilink pe regiunea
Bucureștiului, indică faptul că situația de criză este posibil să fi cauzat pierderi
economice și mai mari în rândul producătorilor agroalimentari cu un nivel mai scăzut
de educație din zonele rurale, întrucât probabilitatea ca aceștia să-și fi dezvoltat
canale online de comercializare este mai mică. Aceste presupoziții întăresc
recomandarea ca educația digitală și de marketing a producătorilor din zone rurale și
cu nivel mai scăzut al școlarizării să rămână o prioritate a următoarei etape din
programul de Politici Agricole Comune (2021-2027). Alte programe de dezvoltare
rurală pot de asemenea spori reziliența sistemelor alimentare, lansând măsuri care
să permită producătorilor din zone rurale  dezvoltarea unor lanțuri scurte de
comercializare direct cu consumatorii (prin achiziția de mijloace de transport
frigorifice, de pildă) și corelând acest sprijin cu măsuri legislative sanitaro-veterinare
potrivite. 

https://highclere-consulting.com/wp-content/uploads/2020/04/SALSA-Policy-Brief-Overview.pdf
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Toma, Irina, Elena Palău, Cosmina Dinu și Mark Redman (2019) The role of advisory services in farmers’ decision making for
innovation uptake. Insights from case studies in Romania, AgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and
researchers to boost innovation, https://highclere-consulting.com/wp-content/uploads/2020/04/D2.2_RO.GDPR-2.pdf.
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