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Model alternativ pentru
dezvoltarea fermelor mici și
mijlocii în România



Una dintre principalele provocări cu care se confruntă fermele de familie mici și mijlocii în
întreaga lume o reprezintă accesul la piețele de desfacere, iar în România această
problemă este una stringentă. Acestea concurează cu marile exploatații nu numai în ceea
ce privește eficiența și productivitatea, ci și în ceea ce privește inovația și
antreprenoriatul. Fermele mici dispar sau sunt „înghițite” de ferme mari, forța de muncă în
agricultură scade abrupt (între 2005 și 2017 populația care se ocupa cu agricultura în UE
a scăzut cu 25% și este de așteptat să scadă cu încă 28% între 2017 și 2030), agricultorii
sunt îmbătrâniți.

Anual, România importă hrană în valoare de peste 1 miliard de euro. Deficite comerciale
se înregistrează la o gamă extinsă de produse agro-alimentare cu înaltă valoare adăugată
(carne, lapte și produse lactate, legume și fructe, preparate pe bază de cereale), iar unul
dintre motivele pentru această stare de fapt îl constituie slaba valorificare pe piață în
formă proaspătă sau procesată a producției fermelor mici. Anual, tone de legume și
fructe românești sunt aruncate la gunoi, fermierii invocând deseori motivul că nu dețin
capacitatea de a le vinde în sezon, nu există facilități de stocare sau procesare, iar atunci
când reușesc să le vândă, prețul este mult prea mic. De exemplu, în sectorul legumicol,
lipsa depozitelor și a unei infrastructuri de colectare reprezintă o problemă cu care
România se confruntă încă de dinaintea pandemiei, Asociația Fermierilor Români (AFR)
semnalând în 2020 faptul că acestea sunt insuficiente (nu mai mult de 30-40 de depozite
în toată țara) și acoperă maximum 10% din producția de legume a României.

Pandemia a catalizat orientarea consumatorului spre produsele locale, iar platformele de
agregare online ale acestora s-au înmulțit exponențial în timpul stării de urgență din
2020. Cu toate acestea, majoritatea inițiativelor au vizat doar vânzarea produselor, fără a
îmbunătăți parametrii esențiali ai ecosistemelor alimentare locale, fără de care acestea
nu se pot dezvolta: fiscalizarea afacerilor, educarea micilor antreprenori în agricultură,
expunerea acestora la inovație și noi practici ecologice, obținerea de certificări și
asigurarea trasabilității produselor, educarea consumatorului pentru consum local și
construirea de relații între acesta și producători.

De ce au nevoie fermierii mici și
mijlocii de food hub-uri?
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O soluție la toate aceste probleme există de aproape o jumătate de secol în lume și o
reprezintă food hub-urile („agregatoare de producție locală”, „noduri alimentare” ca
posibile echivalente în română). Acestea au apărut la începutul anilor 1970 în Statele
Unite ale Americii, unde azi există peste 240 de astfel de entități. Food hub-urile sunt
definite larg ca organizații care gestionează în mod activ agregarea, distribuția și
comercializarea produselor alimentare de la producătorii locali și regionali și le oferă în
plus o întreagă gamă de servicii cu scopul îmbunătățirii eficienței, rentabilității și
sustenabilității acestora.



Nod Verde (sprijinit de Fundația Civitas, Cluj-Napoca), 
Cumsecade/Helyénvaló (sprijinit de Fundația Civitas, Odorheiu Secuiesc), 
Nord Natural (Fundația Open Fields în Bucovina), 
Roade și Merinde (Centrul de Mediere și Securitate Comunitară în Iași)
Merindar (World Vision România, în Brașov), care a făcut parte din program în
perioada 2017-2020.

În cadrul acestui studiu, am analizat implementarea proiectului pilot de dezvoltare a
food hub-urilor în România în perioada 2017-2021, pornind de la abordările acestui
model în SUA, respectiv Europa.

În România, programul Food Hub a fost demarat de Romanian-American Foundation și
a urmărit, încă de la început, să sprijine competitivitatea și perspectivele de dezvoltare
ale fermierilor mici și mijlocii printr-o abordare complementară asocierii prin
cooperative. Programul se află în prezent la cea de-a doua rundă de finanțare, iar suma
totală alocată până în acest moment a fost de peste 1,6 milioane USD.

În cadrul programului, au fost înființate cinci food hub-uri, fiecare fiind coordonat de o
fundație aflată într-o regiune diferită a țării: 

Deși fiecare entitate are un model de business propriu, toate food hub-urile din program
împărtășesc un set de elemente și o viziune comună, circumscrisă misiunii de a genera
dezvoltare economică locală. 

Astfel, programul pilot a conturat un model de intervenție, bazat pe următoarele principii
și coordonate:
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Programul pilot Food Hub în România

Food hub-urile susțin dezvoltarea comunităților locale prin selectarea

colaboratorilor din rândul producătorilor agricoli din proximitate (aflați la o distanță

cuprinsă între 70 și 150 km);

Sunt singurul intermediar între consumatori și producătorii locali, clasificându-se

ca lanțuri scurte de aprovizionare;

Activitatea lor este fiscalizată (inclusiv a fermierilor cu care colaborează) și sunt

obținute toate avizele necesare pentru funcționare;

Sunt organizate sub forma unor SRL-uri cu vocație socială în care ONG-urile /

fundațiile care le sprijină sunt unicii acționari ai acestora;

Profitul rezultat din activitatea food hub-urilor va fi reinvestit atât în dezvoltarea

business-ului, cât și în activități sociale pe care ONG-urile le vor desfășura pentru

fermieri, asemănător cu structurile de economie socială;

Food hub-urile reprezintă în același timp centre de resurse pentru fermieri, cărora li

se oferă servicii – în special educaționale și consiliere – în scopul creșterii

competitivității lor.



4000
produse furnizate

342
fermieri locali

5992
clienți persoane

fizice în 2018

14
angajați

17720
clienți persoane

fizice în 2020

Food hub-urile vând atât produse proaspete, cât și procesate: fructe și legume, lactate,
miere, carne și mezeluri, panificație, plante aromatice, uleiuri, vin. În cei trei ani de
funcționare și-au diversificat gama de produse și au crescut treptat numărul de
producători agricoli de la care colectează produse și de clienți către care vând. Cele
patru food hub-uri au dezvoltat fiecare câte un magazin online, două dintre ele au și
magazine fizice. În total, food hub-urile vând peste 4000 de produse furnizate de 342
de fermieri locali și au 14 angajați. Veniturile lor au crescut anual, iar cifra de afaceri
cumulată a fost de 650.000 USD la finalul anului 2020.

Clienții food hub-urilor se împart în două mari categorii: 1. persoane fizice care cumpără
atât din magazinele fizice, cât și prin intermediul website-ului și 2. persoane juridice –
entități HoReCa cu care food hub-urile au stabilit colaborări. Numărul clienților persoane
fizice aproape s-a triplat în trei ani – de la 5992 persoane în 2018 la 17.720 la finalul
anului 2020. 

Toate entitățile aflate în program în acest moment dispun de un centru logistic (închiriat),
de unde realizează operațiunile de sortare, ambalare și livrare a producției livrate de 
 fermierii și producătorii locali către consumatori pe plan regional, dar și național.

Toate food hub-urile din program oferă consiliere producătorilor în funcție de nevoi, în
special pe producție, marketing, obținerea de autorizări de funcționare, sanitar-
veterinare, certificări. Food hub-urile au experiment diverse modele și strategii de
vânzare, prin intermediul magazinelor online și fizice - coșuri de produse tematice,
pachete cadou, carduri cadou etc. și urmăresc crearea de relații, atașamente și canale
de comunicare cât mai eficiente între producători și consumatori prin participarea (mai
ales înainte de pandemie) la evenimente de tip târguri, expoziții cu degustare,
organizarea zilelor porților deschise la ferme pentru clienți etc. Mai mult, food hub-urile
educă și consumatorii cu privire la importanța unui consum local, etic, dar și pe tema
nutriției sănătoase și a risipei alimentare – în cadrul unor activități în școli cu elevii, de
exemplu. 

650k
USD cifră de afaceri
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Este vital ca fermierii mici și mijlocii să aibă acces la serivicii integrate depozitare-
marketing-transport-consiliere și informare-facilitarea relației cu consumatorul-
susținerea inovării, pe modelul programului pilot descris în acest raport care combină
obiectivele economice, de creare de valoare adăugată pentru fermierii mici și mijlocii, cu
cele sociale, care vizează sustenabilitatea.

Mai mult, considerăm că aceste food hub-uri au un rol important și în educarea
consumatorului și reprezintă un mod echitabil, fiscalizat și sigur (din punctul de vedere
al siguranței alimentare și trasabilității producției) prin care aceștia au acces la produse
realizate de fermierii din România. 

Deoarece marjele de profit ale food hub-urilor sunt mici pentru că ele oferă un preț
echitabil fermierului și în plus îi oferă o întregă paletă de servicii pro bono, constituirea
și dezvoltarea lor în primii ani trebuie susținute prin politici publice.

Astfel, considerăm că viitorul Plan Național Strategic (PNS) post-2021, în sinergie cu
Programele Operaționale din Fonduri Structurale ar trebui să prioritizeze constituirea
și consolidarea sistemelor alimentare teritoriale și susținerea lanțurilor scurte de
aprovizionare și desfacere printr-o finanțare mult superioară celei din PNDR 2014-
2020, iar în acest cadru să sprijine înființarea de food hub-uri pe modelul descris în
acest raport.

Concluzii și recomandări de politici
publice

Astfel, prin prisma datelor analizate în cadrul acestui raport, primii ani de implementare a
programului-pilot RAF de constituire și dezvoltare a food hub-urilor au demonstrat faptul
că acest model de agregare și desfacere a producției locale, cuplat cu servicii de
consiliere pentru fermieri este unul viabil, cu perspective de creștere și scalare la
nivel național în următorii ani, în contextul unui sprijin corespunzător.

România are nevoie de food hub-uri pe modelul prezentat la scară largă, în contextul în
care acestea nu sunt doar simple agregatoare de produse agroalimentare locale, nici
simple depozite logistice, ci vin „la pachet” cu o serie de servicii vitale pentru fermierii
mici și mijlocii, pe care aceștia nu le obțin în altă parte în momentul de față. Acestea
educă fermierii, crează punți cu consumatorii și vizează, într-o etapă viitoare,
dezvoltarea socio-economică sustenabilă a comunităților rurale în care activează.
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Recomandăm includerea în viitorul PNS a unui set de intervenții care să susțină
înființarea și dezvoltarea în primii 3 ani a minim 15 centre de agregare de tip food hub,
cu următoarele categorii de cheltuieli eligibile minimale:

FORMAREA MANAGERILOR DE FOOD HUB

INVESTIȚII ÎN CONSTRUCȚIA DE DEPOZITE ȘI/SAU SUSȚINEREA
CHELTUIELILOR CU ÎNCHIRIEREA DE SPAȚII

SUSȚINEREA SALARIILOR PERSONALULUI DE BAZĂ AL FOOD HUB-
URILOR (MANAGER, EXPERT LOGISTIC ETC)

CHELTUIELI CU SERVICIILE DE EDUCAȚIE ȘI CONSILIERE PENTRU
FERMIERI

DEZVOLTAREA ȘI MENTENENȚA UNOR PLATFORME
ONLINE DE VÂNZARE

SUSȚINEREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ȘI
LOGISTICĂ CE ȚIN DE AGREGAREA ȘI VÂNZAREA
PRODUCȚIEI


