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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 strin-
gentă. Comerțul cu alimente se realizează din ce în ce mai mult în marile lanțuri de retail, în timp ce 
producătorii și fermierii mici apelează în principal la piețele tradiționale sau în unele cazuri chiar la 
vânzarea directă a produselor către intermediari, obținând prețuri de multe ori derizorii.

O soluție la aceste probleme o reprezintă food hub-urile („agregatoare de producție locală”, „noduri 
alimentare” ca posibile echivalente în română). Acestea au apărut în Statele Unite ale Americii la 
începutul anilor 1970 și sunt organizații care gestionează în mod activ agregarea, distribuția și comer-
cializarea 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.

În cadrul acestui raport am realizat o analiză predominant calitativă a implementării proiectului pilot 
de dezvoltare a food hub-urilor în România în perioada 2017-2021, pornind de la abordările acestui 
model în SUA, respectiv Europa.

Prin intermediul desk research, am realizat, într-o primă fază, o prezentare a ceea ce desemnează 
conceptul de food hub în lume azi, caracteristicile sale și filozofia sa de funcționare în funcție de 
tipologiile majore în care se încadrează, precum și a câtorva modele de succes dezvoltate în SUA 
și Europa. Am continuat apoi cu prezentarea proiectului pilot Food Hubs, finanțat de Romanian - 
American Foundation, în care au fost dezvoltate cinci entități comerciale cu valențe sociale de tip 
food hub pe model american. Am analizat evoluția acestora în termeni de venituri (datele disponi-
bile la nivelul lunii iulie 2021), număr producători cu care acestea colaborează, numărul cumpărăto-
rilor, modele de vânzare, impactul pandemiei etc. 

Datele și citatele incluse în raport provin din informațiile furnizate în cadrul celor nouă interviuri 
pe care echipa CRPE le-a realizat cu managerii de program din partea ONG-urilor care au dezvoltat 
entitățile, cu managerii food hub-urilor și cu fermieri/producători care livrează prin intermediul food 
hub-urilor. Aceștia au fost selectați astfel încât să acopere întreg spectrul relațional: de la cei foarte 
activi și care livrează cantități importante prin food hub, la cei mai puțin activi. Am dorit să înțelegem 
situația din teren și modul în care aceste entități funcționează – de la modul în care au evoluat, 
relația cu producătorii, relația cu consumatorii, strategii de promovare, impactul pandemiei, precum 
și planuri de viitor, perspective de dezvoltare și sprijinire a micilor producători.

Ultima parte a acestui raport este destinată concluziilor și recomandărilor de politici publice cu 
privire la relevanța acestui model de constituire a lanțurilor scurte alimentare în România, la nevoia 
implementării sale pe scară extinsă și la modul în care ar putea fi sprijinit prin fonduri eruopene 
dedicate în cadrul viitorului Plan Național Strategic post-2021.

Introducere
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1. Food hub-urile în literatura de spe-
cialitate: definiții, clasificări, funcții
Una dintre principalele provocări cu care se confruntă fermele de familie mici și mijlocii în întreaga 
lume o reprezintă accesul la piețele de desfacere, în special în ceea ce privește puterea de negociere 
în lanțul alimentar. Acestea concurează cu marile exploatații nu numai în ceea ce privește eficiența 
și productivitatea, ci și inovația și antreprenoriatul. Piețele agroalimentare de pretutindeni sunt 
dominate de marii jucători, care își controlează lanțurile de aprovizionare prin integrare pe verticală, 
ceea ce conduce la externalități negative, cu impact direct asupra dezvoltării durabile a fermelor 
mici.

Incapacitatea acestora de a realiza economii de scară și poziția inegală în negocierile din lanțul valoric 
le sporesc barierele în calea accesului pe piață, generează scăderea cotelor de profit și îi împiedică să 
investească în producția de produse competitive.

În același timp, creșterea cererii de produse alimentare locale în Occident din ultimele decenii, 
cuplată cu un proces de revalorizare a fermelor mici din perspectiva ecologică, culturală și economică, 
a generat apariția unor noi modele de conectare între cererea și oferta de produse agro-alimentare 
pe plan local, precum și de dezvoltare economică a agricultorilor mici și mijlocii și de integrare a 
acestora în sistemele alimentare regionale. 

Conceptul de food hub („agregator de producție locală”, „nod alimentar” ca posibile echivalente în 
română) a apărut în Statele Unite ale Americii la începutul anilor 1970 și a fost definit ca „o afacere 
sau organizație care gestionează în mod activ agregarea, distribuția și comercializarea produselor 
alimentare identificate în primul rând la producătorii locali și regionali cu scopul de a le consolida 
acestora capacitatea de a satisface cererea de tip angro, cu amănuntul și instituțională”. 

În timp, în special în lumea anglo-saxonă, sectorul food hub-urilor a crescut cantitativ, dar și ca 
nivel de complexitate a misiunilor. Astfel, în acest moment, literatura de specialitate1  clasifică food 
hub-urile în funcție de două abordări distincte ale scopurilor acestor entități: cea axată pe accesarea 
unor noi piețe de desfacere de către fermele mici și mijlocii în condițiile unei infrastructuri fizice și 
informaționale deficitare – o abordare eminamente economică, și cea largă, care vizează dezvoltarea 
sustenabilă a sistemelor agro-industriale și a comunităților.

Prima abordare și cea de bază se concentrează pe stabilirea unui nou model organizațional care, 
printr-o agregare regională a producției contribuie la atingerea economiilor de scară de către 
fermele mici și mijlocii. Food hub-ul gestionează în mod eficient lanțul de aprovizionare și asigură 
volumul, frecvența și standardele de calitate necesare pentru a accesa noi consumatori și a stabili 
noi parteneriate.

1 Concept paper ”A Community-Based Agro-Food Hub Model for Sustainable Farming”, Manikas Ioannis, Malindretos George și Moschuris 
Socrates, 15 februarie 2019.



5

FOOD 
HUB-URI

Fig. I. Abordările food hub-urilor, conform literaturii de specialitate

ABORDARE BAZATĂ PE VALORI
• Agregarea producției
• Funcții logistice
• Servicii generatoare de 
valoare adăugată
• Marketing&tranzacționare

PRINCIPALELE OBIECTIVE
• Noi canale de distribuție
• Profituri ridicate
• Echilibru de putere în lanțul 
de distribuție

PRINCIPALELE OBIECTIVE
• Economie socială
• Consum alimentar durabil
• Securitate alimentară și nu-
tritională
• Reducerea amprentei de 
mediu

ABORDARE BAZATĂ PE SUSTEN-
ABILITATE
• Paletă diversificată de 
produse pentru o alimentație 
sănătoasă
• Acces la produse locale
• Instruire
• Gestionarea și reciclarea 
deșeurilor

În cea de-a doua abordare, la un nivel superior de sofisticare, accentul se mută pe comunitate: 
food hub-ul capătă motivații și ethos sociale și ecologice în primul rând și vizează accesul membrilor 
comunităților la hrană locală proaspătă și de calitate, securitate alimentară, educație, economie 
socială, îmbunătățirea practicilor de producție și consum ecologice etc.  

Sintetizând, funcțiile de bază ale food hub-urilor pot fi clasificate după cum urmează:
 (1) Comunicare în vederea desfacerii producției - colectarea, procesarea și partajarea  
informațiilor prin intermediul unor platforme de date concepute astfel încât să conducă la tranzacții 
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de succes între toți membrii participanți ai lanțului de aprovizionare, și anume fermieri, transporta-
tori și clienți;

 (2) Funcțiile logistice - depozitare și transport, care permit fermierilor să-și scadă costurile 
logistice, în special în cazul lanțului de aprovizionare cu frig. Food hub-urile pot folosi propria flotă 
sau serviciile transportatorilor externi. În ambele cazuri, sarcina critică este consolidarea destinației 
comenzilor pentru a scădea costurile prin economii de scară. În plus, centrele agroalimentare pot 
utiliza, de asemenea, un mecanism de licitație, încurajând concurența între transportatori pentru 
a oferi prețuri scăzute pentru fermieri. În plus față de depozitare, food hub-urile oferă servicii cu 
valoare adăugată extrem de importante pentru desfacerea producției micilor fermieri: calibrare, 
ambalare, etichetare, spălare, uscare, îmbuteliere, procesare, gestionarea deșeurilor etc.

 (3) Managementul tranzacțiilor comerciale între fermieri și clienți. În food hub-urile 
mai sofisticate (Piața de flori Aalsmeer în Olanda), astfel de operații sunt susținute de un mecanism 
de licitație, în care prețul începe de sus și coboară treptat. Mecanismele de licitații electronice s-au 
răspândit mult în ultimii ani, întrucât oferă atât cumpărătorilor, cât și furnizorilor vizibilitatea ofertei 
în timp real și permit un răspuns instantaneu.

 (4) Consultanță de marketing, inovație, agroecologie, noi tehnologii. Food hub-urile pot 
acționa și ca „brokeri de inovare”, aducând și „traducând” pentru fermieri noi practici și tehnologii de 
producție, irigare, prelucrare, ambalare, ajutându-i în același timp să vină în întâmpinarea cerințelor 
în continuă schimbare a consumatorilor prin utilizarea de instrumente de cercetare a pieței, im-
plementarea noilor standarde ecologice etc. Food hub-urile reprezintă și vehiculul de conectare a 
fermierilor cu actorii din ecosistemul de inovare – universități, centre de cercetare, clustere, operatori 
economici etc, cu care dezvoltă un dialog dinamic bidirecțional în scopul implementării inovațiilor.
 
O altă dimensiune importantă de clasificare a food hub-urilor la nivel internațional o reprezintă per-
sonalitatea juridică a acestora, care influențează în mod semnificativ modalitatea în care acestea 
funcționează, din punct de vedere al gestionării investițiilor de capital, a gradului de răspundere pe 
care îl dețin, dar și a modalității de gestionare a riscurilor întâmpinate.

Astfel, din perspectiva personalității juridice, food hub-urile pot fi organizații non-profit, centre 
alimentare private sau cooperative.
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2. Food hub-urile în SUA și Europa

La nivelul comunităților în care activează,  food hub-urile americane au reușit de-a lungul timpului 
să aibă un impact impresionant atât din punct de vedere social, cât și economic, fiind considerate 
promotoare ale unor modele de afaceri inovatoare și durabile, care contribuie la crearea de noi 
locuri de muncă: conform Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA) din 2014, fiecare 
food hub genera în medie aproximativ 20 de locuri de muncă2  în sectorul alimentar agricol.

În prezent, în SUA activează aproximativ 240 de food hub-uri, conform USDA3 , de peste patru ori mai 
multe decât în 20004.  

În anul 2005, conform datelor colectate de către USDA de la Biroul de Statistică a Muncii, rata de 
supraviețuire a food hub-urilor era de aproximativ 88%, comparativ cu o rată de doar 53% pentru 
toate categoriile de companii nou înființate5. Mai mult, de-a lungul crizei economice din ultimul 
deceniu, numărul food hub-urilor nou înființate a continuat să crească, datele USDA sugerând faptul 
că acestea, ca model economic, pot fi mai reziliente, comparativ cu alte categorii de companii, la o 
serie de condiții economice negative pe care le-ar putea întâmpina.

În contrast cu SUA, în Europa, dezvoltarea sistemelor alimentare teritoriale și a lanțurilor scurte de 
aprovizionare și distribuție pare a fi într-un stadiu mai incipient. Aceste soluții care pot contribui la 
stoparea declinului fermelor mici familiale în țările Uniunii Europene au fost susținute prin instru-
mentele Politicii Agricole Comune și a Politicii de Coeziune în ultimul deceniu, dar implementarea 
lor la nivel național a fost până acum timidă, dat fiind că acestea au fost incluse pe „meniul” opțional 
de măsuri.

În 2017, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viabilitatea fermelor datorită 
scăderii veniturilor fermelor, creșterii costurilor de intrare pe diversele piețe și a dependenței din ce 
în ce mai mari a fermierilor de un număr redus de furnizori și intermediari. S-a estimat că agricultura 
din UE reține ca pondere doar 21% din valoarea lanțurilor alimentare - în scădere de la 31% în 1995 
- și în contrast puternic cu procentul de 51% reținut de către comerțul alimentar cu amănuntul și 
serviciile alimentare6. Iar fermierii mici sunt cei mai vulnerabili la aceste tendințe. Marii retaileri 
preferă aprovizionarea tip „ghișeu unic” de la firme en gross și de prelucrare, care la rândul lor 
preferă să cumpere de la un număr limitat de ferme mari pentru a garanta volume, prețuri și o 
gamă largă de alimente. 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 

² Declaratie disponibila la: https://www.ams.usda.gov/press-release/usda-highlights-importance-food-hubs-rural-economies-announc-
es-partnership-develop
3 https://www.ams.usda.gov/local-food-directories/foodhubs
⁴ Raport USDA – Regional Food Hub resource guide, https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Regional%20Food%20Hub%20
Resource%20Guide.pdf
⁵ Raport USDA – Running a food hub, https://www.rd.usda.gov/files/publications/SR77_FoodHubs_Vol4_0.pdf
⁶ http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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25%  și este de așteptat să scadă cu încă 28% între 2017 și 20307), agricultorii sunt îmbătrâniți.

Astfel, implementarea conceptului de food hub în Europa (cu diversele sale terminologii – „agro-food 
hubs”, „projets alimentaires territoriales” etc) vine mai mult ca răspuns la aceste probleme structurale 
ale agriculturii și se va regăsi cel mai probabil pe o poziție mai însemnată în cadrul actualei reforme 
a Politicii Agricole Comune post-2021. Exemple de food hub-uri europene:

• Foodhub.hu8 își propune reconectarea micilor fermieri direct cu business-uri (restaurante, 
piețe ale fermierilor, lanțuri de supermarketuri) care sunt în căutare de ingrediente locale proaspete de 
o calitate superioară. La momentul actual, comunitatea Foodhub.eu este formată din 31 de fermieri. 
Asemănător modelului american, misiunea food hub-ului din Ungaria este de a rezolva ineficiențele 
întâlnite în distribuția locală a alimentelor prin oferirea de instrumente, sprijin și cunoștințe relevante 
micilor producători, dar și oferirea de alternative sănătoase, de calitate și de încredere consuma-
torului. Pe lângă serviciile de spriin oferite producătorilor pentru transport, prelucrare, ambalare 
și etichetare, activități de marketing și vânzare, food hub-ul se remarcă, de asemenea, și printr-o 
serie de alte activități adiționale, precum: (1) Cash&Carry – livrarea de produse proaspete restauran-
telor în fiecare zi de joi a săptămânii. Pentru vânzarea produselor direct la consumatori, o platformă 
online este utilizată iar livrarea se face direct cu un camion al food hub-ului; (2) Sprijinirea sistemului 
educațional printr-o strânsă colaborare cu școli din regiune și ferme în cadrul unor programe edu-
caționale precum „Creșteți și recoltați proprii cartofi”; (3) Implicarea activă în reducerea deșeurilor 
alimentare prin donarea resturilor de mâncare către Banca Alimentară din Ungaria; (4) Crearea unui 
spațiu de lucru – Urban Food Coworking&Café adresat producătorilor locali și bloggerilor culinari.

• Open Food Hub9 reprezintă o inițiativă lansată de către o comunitate de fermieri și producători 
locali din Irlanda, care și-au unit forțele pentru a-și vinde produsele utilizând o platformă special 
concepută de către Open Food Network10 pentru vânzarea de alimente. Această platforma a fost 
creată drept răspuns la nevoile fermierilor și a altor producători de a accesa piețe locale, dar și de a 
oferi consumatorilor din zonele rurale opțiuni alimentare sănătoase produse la nivel local cât și alte 
bunuri artizanale regionale. Acest food hub se remarcă prin următoarele componente inovatoare: 
(1) Componentă digitală – fermierii locali pot accesa o piață digitală prin intermediul platformei 
online, dar și beneficia de mentorat online și training în utilizarea diferitelor instrumente digitale; (2) 
Componenta socială – acest model de food hub este gândit ca o soluție creată de către comunitate 
pentru comunitate, contribuie de asemenea la solidaritatea socială și la potențialul de replicabili-
tate către alte sate, regiuni. De asemenea, această abordare susține crearea unor comunități mai 
durabile, acționând împotriva sărăciei alimentare și a lipsei de alimente sanatoase (3) Componentă 
economică – oferirea unei piețe online micilor producători pentru distribuția de produse alimentare 
locale și artizanale și consolidarea economiei locale.

⁷ Ibidem.
⁸ http://foodhub.hu/
⁹ https://www.smartrural21.eu/smart-solution/open-food-hub/
10 Open Food Network – platformă software care permite fermierilor să vândă produse online, la un preț convenabil pentru aceștia. Aproxi-
mativ 1000 de producători locali și cooperative din peste 20 de țări folosesc această platformă pentru a-și vinde produsele.
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3. Problematica accesului la piață al 
fermierilor mici și mijlocii în România

Anual, România importă produse agro-alimentare în valoare de peste 1 miliard de euro, conform 
MADR. Înregistrăm deficite comerciale la toată gama de înaltă valoare adăugată: carne, lapte și 
produse lactate, legume și fructe, preparate pe bază de cereale. A devenit anecdotică capacitatea 
potențială a României de a hrăni multe zeci de milioane de oameni, vehiculată în spațiul public, însă 
realitatea este că nu o facem din multiple motive. Iar valorificarea pe piață în formă proaspătă sau 
procesată a producției fermelor mici este una dintre principalele cauze pentru această stare de fapt.

Micii producători și relația directă dintre aceștia și consumatori, precum și necesitatea consolidării 
segmentului de ferme mijlocii, sunt subiecte care au urcat treptat pe agenda decidenților. Analiza 
SWOT realizată în contextul pregătirii viitorului Plan Național Strategic pentru perioada 2021-202711 
ne arată că, deși se remarcă o consolidare a structurii exploatațiilor din România, în continuare 72% 
dintre acestea au mai puțin de 2ha și doar puțin peste 1 milion de ferme sunt considerate comerciale 
sau pasibile de a deveni profitabile, fiind eligible la plăți pe suprafață.

Lipsa pieței de desfacere reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă aceste 
ferme/gospodării familiale care produc mai mult decât consumă. În Romania comerțul de alimente 
se realizează din ce în ce mai mult în marile lanțuri de retail, în timp ce producătorii și fermierii mici 
apelează în principal la piețele tradiționale sau, în unele cazuri, chiar la vânzarea directă a produselor 
către intermediari, obținând prețuri de multe ori derizorii. Conform raportului USAID lansat în 201812, 
patru jucători majori de lanțuri de supermaket-uri controlau la momentul respectiv aproximativ 60% 
din piața alimentară românească, în timp ce doar 15% din produsele vândute în supermarket-uri 
erau de origine exclusiv locală. 

Domeniul produselor proaspete reprezintă cu precădere una dintre vulnerabilitatile majore ale 
sistemului agricol din România, având în vedere dimensiunile mici ale fermelor de legume și fructe și 
deseori imposibilitatea acestora de a accesa un sistem de colectare și depozitare eficient. Aceste vul-
nerabilități s-au reflectat în timp printr-un nivel ridicat de autoconsum, cu precădere în zonele rurale, 
fapt care a condus la atingerea unui prag modest de doar 20% din totalul producției de produse care 
a ajuns în piețele țărănești, conform strategiei13. Anual, tone de legume și fructe românești sunt 
aruncate la gunoi, fermierii invocând deseori motivul că aceștia 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.

11 Analiza Swot Planul Național Strategic 2021-2027, disponbilă la: https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/2020/
DRAFT-Analiza-SWOT-Plan-National-Strategic-2021-2027.pdf
12 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Food%20Sector%20_Bucharest_Roma-
nia_7-30-2018.pdf
13 Ibidem.



10

Lipsa depozitelor și a unei infrastructuri de colectare a legumelor reprezintă o problemă cu care 
România se confruntă încă de dinaintea pandemiei, Asociația Fermierilor Români (AFR) semnalând 
încă din 202014 faptul că acestea sunt insuficiente (nu mai mult de 30-40 în toată țara) și acoperă 
maxim 10% din producția de legume a României. Iar (re)facerea infrastructurii de depozitare doar 
din perspectiva spațiilor, fără a se asigura și dimensiunea logistică, cuplată cu infrastructura umană 
și relațională a acestora ar fi incompletă și ineficientă.

Deși constituirea lanțurilor scurte de desfacere a producției prin intermediul cooperării diverșilor 
actori (care implică existența a maxim un intermediar între agricultor și consumator) a fost sprijinită 
pentru prima dată prin fonduri europene în PNDR 2014-2020, cifrele indică gradul insuficient de 
cuprindere a fermierilor în astfel de scheme, raportat la numărul lor total și la potențial: prin aceste 
măsuri au fost sprijinite 71 de proiecte, care au angrenat doar 186 de fermieri, alături de unități 
școlare, sanitare, de agrement şi alimentație  publică, ONG-uri și consilii locale.

În acest context, criza COVID-19 a „schimbat jocul”.  Tot mai multe persoane au început să fie mai 
atente la nutriție, să aprecieze mai mult produsele locale și să fie conștiente de beneficiile acestora. 
De exemplu, 26% dintre românii participanți la un sondaj în mai 2020 au declarat că mănâncă mai 
sănătos. Online și pe rețelele sociale s-au înmulțit exponențial platformele de agregare a produselor 
alimentare care au livrat cu preponderență în zona marilor orașe. Cu toate acestea, majoritatea iniți-
ativelor 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 aceștia și producători. Fără aceste evoluții s-a dovedit că micii fermieri nu 
pot capitaliza pe termen lung circumstanțele excepționale de creștere generate de starea de urgență 
din pandemie, întrucât comportamenul consumatorului s-a reașezat în parametrii anteriori, în care 
marile rețele de retail și piețele fizice reprezintă canalele principale de achiziție de produse agro-al-
imentare15.

14 Declaratie disponibilă la: https://cursdeguvernare.ro/de-ce-importam-alimente-fracturile-lanturilor-de-aprovizionare-dintre-fer-
mieri-si-procesatori-mai-vizibile-in-criza-covid-19.html
15 Fundația FFF, Food Hub Universe Research, Overview Report.
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4. Programul pilot Food Hubs în 
România

În contextul descris mai sus, în România, în anul 2017, Romanian-American Foundation a demarat 
programul Food Hub16, cu scopul de a sprijini competitivitatea și perspectivele de dezvoltare ale 
fermierilor mici și mijlocii printr-o abordare complementară asocierii prin cooperative. Programul a 
cuprins două runde de finanțare (2017-2019 și 2020-2022) care au însumat până în acest moment 
peste 1,6 milioane USD și patru fundații care au fost susținute pentru a constitui și opera cinci 
food hub-uri în cinci zone ale țării: Câmpulung Moldovenesc, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Odorheiul 
Secuiesc. Acestea au fost:

• Nod Verde – sprijinit de Fundația Civitas, la Cluj-Napoca
• Cumsecade/Helyénvaló – sprijinit de Fundația Civitas, la Odorheiu Secuiesc
• Nord Natural - sprijinit de Fundația Open Fields la Câmpulung Moldovenesc
• Roade și Merinde - sprijinit de Centrul de Mediere și Securitate Comunitară din Iași
• Merindar – sprijinit de World Vision România la Criț (parte din program în perioada 2017-2020)

            Sursă: Romanian-American Foundation                                   

Food hub-urile sprijină producătorii în promovarea și vânzarea produselor lor – atât proaspete, cât 
și procesate și au fiecare un model de business propriu, dar circumscris unor parametri comuni, de 

16 https://www.foodhubs.ro/
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program. Astfel, programul pilot a conturat un model de intervenție, bazat pe următoarele principii 
și coordonate:

● 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 busi-
ness-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.

4.1 Implementarea programului 

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 către fermierii și pro-
ducătorii locali către consumatori pe plan regional, dar și național. De asemenea, toate cele patru 
food hub-uri vând prin intermediul unor magazine online care promovează producătorii individuali 
oferind informații specifice, detaliate despre activitatea acestora, specificul produselor etc. 

- colectează pe o rază 
de 150 km față de 
Cluj-Napoca
- cumpără de la 62 
entități - producători 
individuali și 
cooperative agricole
- 3 angajați
magazin online
- 411 produse listate

- colectează pe o 
rază de 75 km față de 
Odorheiul Secuiesc
- cumpără de la 112 
producători
- 3 angajați
- magazin fizic în 
Odorhei și magazin 
online
- 2200 produse listate

- colectează pe o 
rază de 70-150 km 
față de Câmpulung 
Moldovenesc
- cumpără de la 30 
producători
- 3 angajați
magazin online
- 570 produse listate

-colectează pe o rază 
de 70-150 km față de 
Iași
-cumpără de la 113 
fermieri mici
-5 angajați
-magazin fizic și 
magazin online
-830 produse listate
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Nod Verde

Nod Verde17  își desfășoară activitatea în zona Clujului,  
este prima structură de acest tip din regiune și vinde  
atât produse proaspete, cât și procesate, ale fermierilor 
locali: fructe și legume, lactate, miere, produse 
procesate din carne, panificație, plante aromatice, 
uleiuri, vinuri etc.

În cei trei ani de funcționare de până acum, food hub-ul 
și-a diversificat gama de produse și a crescut treptat 
numărul de producători agricoli de la care colectează 
și către care vinde. Modelul de vânzări se bazează pe  
livrări la domiciliu, inclusiv la nivel național mai recent. 
În Cluj are un sistem cu valoare minimă la comenzile 

locale și oferă livrarea gratuită, oferind periodic coduri de reducere clienților fideli. Colaborează cu 
HoReCa și oferă o serie de facilități pentru companiile din industrie, pentru a le fideliza în aprovizion-
area cu produse locale.

Periodic, food hub-ul participă - dar mai ales înainte de pandemie -  la evenimente de tip târguri, 
brunch-uri unde pot organiza degustări, se poate lua legătura directă cu clienții și crea astfel o punte 
de legătură cu aceștia.

De asemenea, Nod Verde le oferă producătorilor servicii de consultanță pe partea de producție, 
sprijinindu-i astfel în procesul de specializare și evoluție a business-ului.

Cumsecade / Helyénvaló

„Cumsecade”18 este singurul dintre cele cinci 
food hub-uri care are un magazin fizic în 
Odorheiul Secuiesc încă din 2018, iar mai recent 
și un magazin online specializat pe produsele 
locale: fructe și legume (doar în magazinul 
fizic), panificație, lactate, produse din carne, 
produse artizanale, ceaiuri și condimente etc.

Food hub-ul promovează produsele tradițio-
nale din regiune, atât în rândul consumatorilor 
de zi cu zi, cât și în rândul turiștilor interesați 

de specificul zonei.

De asemenea, food hub-ul continuă să se dezvolte pe partea online, oferind tot mai multe opțiuni 
cumpărătorilor care doresc să încerce mai multe propuse, din diferite categorii – de exemplu, pe 
website există o varietate de coșuri cu alimente, adaptate în funcție de perioada anului și evenimente 

17 https://nodverde.ro/
18 https://helyenvalo.ro/ro/
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aferente („Pachet pentru ziua copilului”, „Coș picnic” etc).

Tot în ideea promovării produselor locale și a interacțiunii cu consumatorii, food hub-ul participă și 
la diferite vizite de studiu, târguri și expoziții cu o parte din produsele sale.

Nord Natural

Nord Natural19 reunește micii 
agricultori şi procesatori locali 
din Bucovina și îi conectează cu 
consumatori de obicei urbani de 
produse tradiționale din toată țara 
- de la lactate, mezeluri, pește, 

patiserie, miere, siropuri, sucuri, uleiuri, paste, vinuri. 

Prin intermediul magazinului online, food hub-ul aduce periodic elemente de noutate și își lărgește 
gama de produse (ex. produse bio și pachete cadou) și producători cu care colaborează. De altfel, 
urmărește constant să se adapteze la nevoile consumatorilor (pune la dispoziție reduceri, promoții, 
un card cadou, recomandări de produse etc), precum și să creeze o punte de legătură între aceștia și 
produse prin participarea la activități dedicate (târguri și evenimente).

Roade și Merinde

Roade și Merinde20 aduce împreună fermieri 
mici din Iași și din vecinătate atât în cadrul unui 
magazin fizic, cât și online cu produse locale, 
tradiționale proaspete sau procesate (legume 
și fructe, lactate, carne, ouă, ceaiuri, semințe, 
produse procesate, produse apicole etc.). 

De asemenea, food hub-ul promovează și o 
gamă de fructe și legume locale - de ex. unele 
fructe de pădure și ciuperci sunt recoltate din 
zona montană sau pădure a județelor Neamț și 

Suceava.

La fel ca celelalte food hub-uri din program, Roade și Merinde oferă producătorilor consiliere în 
funcție de nevoi, în special pe marketing și pentru a obține autorizări de funcționare, sanitar-veter-
inare etc.

Food hub-ul încurajează producătorii cu care colaborează să participe la întâlniri de profil (târguri, 
degustări, ateliere), să facă campanii pentru promovarea produselor tradiționale, cu profil local, să se 
facă cunoscuți în rândul industriilor interesate să utilizeze mai mult produse de acest tip (restaurante, 
școli, grădinițe etc). Înainte de pandemie, erau organizate mai des evenimente de degustare, la care 

19 https://www.nordnatural.ro/
20 https://roadesimerinde.ro/home
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participa comunitatea locală, la care se adăugau vizite la fermele locale pentru cei interesați să 
cunoască direct procesul de obținere a legumelor/fructelor sau de modul în care trăiesc animalele 
la fermă21. Toate aceste activități contribuie la constituirea unei comunități de consumatori coerenți, 
angrenați în cunoașterea și conștientizarea nevoii de consum al produselor simple, locale și specifice 
zonei din care provin.

Merindar

Povestea Merindar22 este particulară față de 
celelalte patru food hub-uri, fiind singurul care 
are în centrul activității mierea. Merindar își 
are rădăcinile în cadrul unei ferme demonstra-
tive (AgroVision) și a unui centru de pregătire 
și consultanță pentru fermieri din Criț (județul 
Brașov), dezvoltat în urmă cu 14 ani de 
organizația World Vision. Food hub-ul a fost 
sprijinit prin program în perioada 2017-2020.

Food hub-urile s-au dezvoltat treptat în primii ani de existență – le-au crescut veniturile, numărul 
de producători cu care colaborează și implicit numărul de cumpărători, atât prin intermediul 
magazinelor online, cât și a celor fizice, unde este cazul. În plus, food hub-urile și-au lărgit aria de 
produse comercializate, au închiriat spații de depozitare mai mari, și-au extins activitatea, au creat 
noi strategii de promovare și vânzare, cu focus pe mediul online (website, social media, campanii cu 
coduri de reducere, fidelizare clienți etc).

Fig. II. Activitatea food hub-urilor – date financiare 2018-2021

21 Mai multe informații la: https://www.forum-synergies.eu/docs/fs_moi_food_hub_ro-1_.pdf
22 https://www.merindar.ro/

4.2 Rezultatele programului 

Situație food hub-uri/Perioadă 2018 2019 202023 Ianuarie-iulie 
202124

Venit (USD) 238.905 327.545 576.630 279.331

Număr producători 213 282 344 342

Număr cumpărători persoane fizice 5992 7551 17.720 12.515

Număr cumpărători persoane juridice 73 378 249 192
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a) Venituri

Veniturile food hub-urilor au crescut anual, cel mai mare salt fiind înregistrat tocmai în pandemie 
576.630 USD în 2020, comparativ cu anul 2018, când food hub-urile au înregistrat venituri în valoare 
de 238.905 USD. 

 

Fig. III. Venituri înregistrate de food hub-uri în perioada 2018 – iulie 2021 (USD)

În cadrul programului, rezultatele până în 2020 arată că cifra de afaceri cumulată pe toate cele patru 
food hub-uri a fost de 650.000 USD. Cea mai prosperă perioadă a food hub-urilor până în prezent a 
fost perioada de vârf a pandemiei (aprilie-august 2020), când a existat o creștere de 150%.

În plus, datele preliminarii arată că există creștere din perspectiva veniturilor cumulate la nivelul 
celor patru food hub-uri și în prima jumătate a anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 
2020. Ținta asumată la nivelul rețelei este realizarea unei cifre de afaceri cumulate de 1,2 mil. de USD 
și atingerea pragului de rentabilitate financiară la nivelul fiecărei entități.

b) Producători

Food hub-urile din program selectează foarte atent producătorii cu care colaborează și, pe parcurs, 
le oferă sprijin și consultanță în funcție de necesități – fie că este nevoie pe partea de promovare 
a produselor, de etichetare, de evaluare a calității produselor, de crearea de noi modalități de 
prezentare a produselor etc.

De asemenea, food hub-urile pun accent pe diversitatea producătorilor și a produselor comercial-
izate de către aceștia și încearcă să se adapteze nevoilor de consum – de ex. prin food hub-uri se 
încearcă comercializarea de produse de același tip/din aceeași categorie de la un număr limitat de 
producători pentru a nu crea concurență între aceștia, ci pentru a-i sprijini să se dezvolte cât mai 
mult.

Din perspectiva numărului de producători cu care food hub-urile colaborează, acesta a crescut 
progresiv, de la an la an, înregistrându-se o creștere de 60% - de la 213 producători în 2018 la 342 
în iulie 2021  – date cumulate la nivelul tuturor food hub-urilor. 

23 N.a. Analiza realizată pentru anul 2020 cuprinde următoarele particularități: 1) din perspectiva veniturilor și a numărului de producători, 
datele sunt cumulate la nivelul celor 5 food hub-uri din program (Nod Verde, Nord Natural, Cumsecade/Helyénvaló, Roade și Merinde și Merindar); 
2) din perspectiva cumpărătorilor – persoane fizice și juridice, analiza cuprinde date cumulate la nivelul a trei food hub-uri din program (Nod Verde, 
Nord Natural și Roade și Merinde).
24 N.a. Analiza realizată pentru anul anul 2021 (ianuarie-iulie) cuprinde datele cumulate la nivelul a patru food hub-uri din program: Nod 
Verde, Nord Natural, Cumsecade/Helyénvaló și Roade și Merdinde, în contextul în care finanțarea Merindar a avut loc până în anul 2020.
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Fig. IV. Număr producători cu care food hub-urile au colaborat (2018 - iulie 2021)
 
c) Cumpărători

În perioada 2018-2020, food hub-urile s-au adaptat nevoilor consumatorilor și au început să le 
ofere facilități de tipul reducerilor, fidelizării clienților recurenți, coșurilor cu o selecție de produse, 
cardurilor cadou etc. În această perioadă, și-au crescut prezența online și s-au bazat pe ideea de 
educare a consumatorului în alegerea produselor proaspete, sănătoase care să le fie livrate de pe 
plan local. Perioada de vârf a fost odată cu declanșarea pandemiei Covid-19 în 2020 și a restricțiilor 
aferente.

Clienții food hub-urilor se împart în două mari categorii – cea a persoanelor fizice care cumpără 
atât din magazinele fizice, cât și prin intermediul website-ului și cea a persoanelor juridice – entități 
HoReCa cu care food hub-urile au stabilit colaborări.
 
Din categoria persoanelor fizice, se poate remarca faptul că numărul acestora aproape s-a dublat 
în 2020 (o creștere de aproape 60% în august 2020 comparativ cu anul 2018) și continuă pe un trend 
ascendent – de la 5992 persoane în 2018 la un boom de 17.720  la finalul anului 202025. 
 
Odată cu pandemia, cu toate că au scăzut vânzările prin intermediul magazinelor fizice (unde este 
cazul), în principal din cauza numărului redus de turiști care doreau să încerce produsele locale 
(ex. magazinul din Odorheiul Secuiesc care promovează produse tradiționale, specifice zonei), au 
crescut în rândul magazinelor online – în mare parte datorită promovării intense pe rețelele sociale 
și fidelizării clienților, așa cum am menționat anterior.

Fig. V. Evoluția numărului cumpărătorilor persoane fizice 2018-iulie 2021

25 Datele cu privire la numărul de cumpărători au fost disponibile pentru 3 din 5 food hub-uri: Nod Verde, Nord Natural și Roade și Merinde.
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În ceea ce privește clienții persoane juridice, încă de la început food hub-urile au vizat construcția 
unor relații pe termen lung cu industria HoReCa. 
 
Dacă în 2018 food hub-urile colaborau cu 73 de persoane juridice, anul următor s-a înregistrat o 
creștere de peste 400% (ajungându-se la un număr de 378 persoane juridice în 2019).
 

Fig. VI. Evoluția numărului cumpărătorilor persoane juridice 2018-iulie 2021

Apoi pandemia a generat o scădere a numărului de cumpărători persoane juridice, dat fiind trans-
ferului activității multor companii online. Cu toate acestea, cifrele din 2020 arată o evoluție netă 
comparativ cu 2018: de la 73 persoane juridice în 2018 la 249 în 2020.

Concluzii

După cum o arată cifrele de mai sus, 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.

„Peste tot, food hub-ul este un model de succes și motivul pentru care cred asta este că există cerere. 
Nu numai că există dorință, dar există un trend. Dacă vor continua, va exista masa critică de clienți 
care să le dorească și să le acceseze”. (Ovidiu Spînu – manager Nord Natural)

Considerăm că modelul food hub este esențial pentru viitorul fermelor de familie și al fermelor 
mici și mijlocii din România pentru că acesta completează și complementează formele asociative 
cu scop economic în agricultură, în speță modelul cooperativei agricole. În timp ce pentru micii 
producători costul de oportunitate (timpul) al vânzării pe canalele clasice - ex. vânzarea în piața 
agro-alimentară este prea mare, chiar și atunci când ei au acces la acestea, mulți dintre aceștia nu 
realizează de unii singuri producții suficient de mari pentru a se asocia în cooperative sau pentru a 
vinde direct la retaileri.

Forma de organizare cooperativă este importantă, dar nu suficientă pentru fermierii din România. 
Aceasta se pretează mai mult, în cazul fermierilor mici și medii, pentru fermele monocultură. Pentru 
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cele care produc o gamă mai largă de produse cu înaltă valoare adăugată – legume,fructe, dar și 
produse de origine animală - lapte, ouă,inclusiv alimente procesate, modelul food hub este mai 
potrivit întrucât poate acoperi mai bine nevoile coșului alimentar în cazul consumatorului final. În 
plus, apartenența la o cooperativă și proprietatea colectivă asupra vehiculului instituțional de vânzare 
a producției implică o serie de responsabilități, investiții de capital și construcție organizațională pe 
care nu toți fermierii de talie mai redusă sunt dispuși să le realizeze. În timp ce o cooperativă agricolă 
reunește 5-10-15 fermieri de regulă, food hub-urile pot deservi, după cum am arătat, fermieri de 
ordinul zecilor sau chiar sutelor dintr-o regiune dată, având un impact comunitar semnificativ. Food 
hub-urile din programul RAF au agregat peste 400026 de produse a peste 340 de fermieri în 2020 și 
în perioada ianuarie-iulie 2021.
În plus, scalarea modelului food hub pilotat în cadrul acestui program este justificată și din alte con-
siderente importante pentru fermierii mici și mijlocii din România:

• Oferă un preț corect agricultorilor cu care colaborează, ceea ce înseamnă cel puțin la nivelul 
pieței en detail, superior celei en gros. Prețul este stabilit între food hub și fermier, astfel încât să 
atingă acel nivel de echilibru la care este satisfăcător atât pentru agricultor, cât și pentru entitatea 
vânzătoare, a cărui profit este în orice caz mai mic decât al altor agregatoare de pe piață, care nu au 
și misiunea socială. Marja medie de adaos comercial a food hub-urilor este de 20-30%, simțitor sub 
nivelul unor intermediari strict orientați spre profit.

„Noi, pe site, adaugăm acelui produs o marjă care ne permite să acoperim cheltuielile și apoi 
comunicăm producătorului să ne zică dacă este prea mare sau prea mică, noi încercăm să ne adaptăm 
la prețul lui”. (Dănuț Lacurezeanu, manager Nod Verde)

• Sunt afaceri sociale (în definiția largă a termenului), ale căror scop principal este sprijinirea 
fermierului mic și mijlociu de la care preiau producția și o canalizează spre piață. ONG-urile facilita-
toare dețin 99%-100% din firmele care operează food hub-urile, iar profitul, atunci când va exista, se 
va reinvesti către dezvoltarea entităților, dar și în activități sociale derulate de ONG strict în beneficiul 
fermierilor. Până acum food hub-urile din programul prezentat aici au ajutat 313 producători să își 
vândă produsele într-un mod fiscalizat, ceea ce crește veniturile comunităților locale din care aceștia 
fac parte.

• Educă fermierii pentru a îndeplini cerințele consumatorului modern și ale pieței într-o 
continuă sofisticare.

Începând cu această toamnă, food hub-urile își vor extinde aria de servicii utile pentru fermieri, 
atât pe zona de producție - oferirea de consultanță pe teme de agronomie, dar și de marketing - 
organizarea de degustari, evenimente tip brunch/ziua porților deschise la fermă și alte contexte de 
interacțiune directă între producători și consumatori, cu scopul de a se construi relații, încredere și 
înțelegere de ambele părți. 

Food hub-urile deja oferă fermierilor colaboratori servicii esențiale pentru a ajunge cu producția la 
consumatorul urban exigent cu normele fitosanitare și de siguranță chimică. De exemplu verifică 
dacă au avizele necesare, cu ce și cum stropesc, cu ce și cum fertilizează culturile, asigurându-se că 
vând mâncare bună și curată, chiar și în cazul celei necertificate bio.  

26 Cele 5 food hub-uri listau spre vânzare în octombrie 2021 cumulat 4011 produse în magazinele lor online
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Prin această componentă, fermierii învață treptat dimensiunea  certificării a siguranței și a calității 
produselor fără de care pe viitor cu greu vor mai putea pătrunde pe o piață premium.

Mai mult, rețeaua este în proces de consolidare a unui ghid de principii, guvernanță și reguli de bună 
practică atât pentru fermierii care livrează prin food hub-uri, cât și pentru entități în sine, menite să 
asigure rafinarea modelului și să le ghideze activitatea în viitor. 

Ideile enunțate includ recomandări pentru respectarea schemelor de tratament pentru produsele 
vegetale, pentru respectarea lanțului de frig pentru produsele comercializate prin intermediul food 
hub-ului, respectarea zonei de proveniență a produselor, folosirea corectă a sintagmei „produs local”, 
crearea de instrumente prin care food hub-urile să poată respecta principiul trasabilității produselor 
alimentare, recomandări pentru contribuția activă la combaterea risipei alimentare, dar și pentru 
îmbunătățirea și facilitarea relația food hub-ului cu autoritățile competente în domeniul agro-ali-
mentar.

Astfel, food hub-urile au un rol „civilizator” pentru fermier, de educație și sprijin absolut esențial, pe 
care nu-l îndeplinește în acest moment niciun alt actor instituțional sau privat în România.

„Producătorii nu sunt încă deschiși la produse inovatoare și de aceea avem nevoie de întâlniri cu 
toate tipurile de producători ca să vadă cât de bine ar fi să avem astfel de produse, să fim în pas cu 
moda, cu ce e nou”. (Judith Molnar – manager Cumsecade)

„Am început să facem testări din banii noștri, să testăm produsele pentru reziduri seci pentru că 
clienții în general sunt familiile cu copii, sunt în principal mamele tinere care caută produse curate. 
Asta din perspectiva noastră a fost o provocare foarte mare”. (Anna Șargov, manager program)

• Educă consumatorii cu privire la importanța unui consum local, etic. Le explică acestora de 
ce este normal ca unele produse certificate bio, de exemplu, să aibă pete sau imperfecțiuni, ceea ce 
nu le afectează conținutul nutrițional. De asemenea, food hub-urile au derulat activități în școli cu 
elevii, pe tema nutriției sănătoase și a risipei alimentare și au organizat vizite la ferme și degustări de 
produse.

„Eu știu că viitorul este produsul local (...) trebuie să înțelegem că viitorul tinde către produse locale, 
transport zero, deșeuri zero. Noi trebuie să menținem acest lanț scurt de distribuție pentru că este 
pentru viitor. Dacă oamenii o să înțeleagă că produsele locale sunt cele mai bune, nu o să fie un semn 
de întrebare cu ce consumăm”. (Judith Molnar – manager Cumsecade)

• Mai mult, food hub-urile contribuie la educația ecologică a fermierilor și „înverzesc” 
agricultura. Prin serviciile și know how-ul oferite micilor producători, food hub-urile contribuie și la 
consolidarea capacității acestora de a reduce risipa și consumul de energie în procesul de distribuție 
dar și de a-si cultiva produsele în mod durabil, luându-se în considerare protejarea mediului.

„Nu aveam unde să vând ecologic organizat înainte de Nod Verde. Trebuie să faci totul cu magazin 
direct. Cu magazinele mari trebuie un producător mare”. (Rik Werner - producător Nod Verde) 

„Inovația trebuie să vină de la noi, de la producători, comercianți. Pandemia m-a facut să gândesc 
out of the box, era clasic înainte că mergeam la târg, degustam, dar trebuie găsite niște soluții să 
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ne putem reinventa. Trebuie să ne ajutăm și noi între noi. Food hub-ul ne poate încuraja să facem 
activități, dar să vină propuneri de la food hub să facem pachete, activități inovative și noi să fim 
receptivi, să punem în aplicare imediat”. (producător Nord Natural - „Dulceață de Familie”)

Recomandări
După cum am demonstrat, food hub-urile pe modelul pilotat în programul RAF, explicitat în prima 
parte a acestui raport,sunt mai mult decât niște intermediari care cumpără pe baza unor principii etice 
de la fermieri. Aceste entități nu reprezintă 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.

Este vital ca fermierii mici și mijlocii să aibă acces la serivicii integrate depozitare-marketing-trans-
port-consiliere și informare-facilitarea relației cu consumatorul-susținerea inovării, după cum a 
demonstrat-o, programul pilot descris în acest raport combină obiectivele economice, de creare de 
valoare adăugată pentru fermierii mici și mijlocii, cu cele sociale, care vizează dezvoltarea sustenabilă, 
prin acces la cunoaștere și inovație, a comunităților rurale. 

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 punct de vedere al siguranței alimentare și 
trasabilității producției) prin care aceștia au acces la produse realizate de fermierii din România.

Iar întrucât 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, acestea 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.

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;
-dezvoltarea și mentenența unor platforme online de vânzare;
-susținerea salariilor personalului de baza al food hub-urilor (manager, expert logistic etc);
-susținerea cheltuielilor de transport și logistică ce țin de agregarea și vânzarea producției; 
-cheltuieli cu serviciile de educație și consiliere pentru fermieri.



22

Acest raport a fost realizat cu sprijinul financiar al Romanian-Ameri-
can Foundation. Informațiile cuprinse în această publicație nu reflectă 
poziția oficială a Romanian-American Foundation.

  www.crpe.row  ww.rafonline.org

Alexandra Toderiță
Director Executiv
Alexandra coordonează începând cu 2012 proiectele CRPE în domeniile dezvoltare 
rurală, incluziunea grupurilor vulnerabile și învățământ profesional și tehnic (ÎPT). 
Este absolventă a programului de Master în Relații Internaționale și Studii Europene 
în cadrul Institutului European de Înalte Studii Internaționale din Nisa, filiera trilingvă. 
A obtinut diploma de licență a Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori 
din cadrul Academiei de Studii Economice București, precum și cea în Comunicare și 
Relatii Publice, a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Alexandra are o 
experiență de peste 12 ani în sectorul ONG – atât ca voluntar, cât și ca manager de 
proiecte.

Ruxandra Popescu
Director programe
Ruxandra Popescu deține o experiență vastă în managementul proiectelor, incluzând 
implementarea, monitorizarea și evaluarea acestora în diverse domenii, de la justiție 
socială la educație, drepturile omului și dezvoltare rurală. Totodata, a fost implicată în 
furnizarea de consultanță și asistență Reprezentanței Comisiei Europene în România, 
prin facilitarea de evenimente participative în conformitate cu agenda politicii UE. 
În prezent, își desfășoară studiile de doctorat în domeniul diplomației economice în 
cadrul Școlii Doctorale Economice și Internaționale a Academiei de Studii Economice 
din București.

Cătălina Meiroșu
Cercetător
Cătălina este cercetător în cadrul CRPE și este implicată în proiecte derulate în ur-
mătoarele domenii: dezvoltarea rurală, tineret și participare civică, incluziunea 
socială a grupurilor vulnerabile, cu accent pe tinerii de etnie Roma și NEET. În paralel, 
lucrează la o teză de doctorat în media și migrație în cadrul Universității din București. 
Cătălina este absolventă a Facultății de Științe Politice și a unui program de masterat 
în Relații Economice Internaționale. Pe durata studiilor a fost implicată în diferite 
proiecte în domeniul afacerilor europene, cât și în cadrul unor programe naționale și 
internaționale dedicate tinerilor.

Logo

4

Logo-ul Romanian-American Foundation este format 
din:

simbolul Romanian-American Foundation

logotip-ul Romanian-American Foundation

sloganul A Gift form the American People

Logo-ul Romanian-American Foundation trebuie să 
conțină simbolul, logotip-ul şi sloganul, atunci când 
acesta are o dimensiune mai mare de 50 mm. Atunci 
când logo-ul are o dimensiune mai mică de 50 mm, se 
recomandă utilizarea variantei fără slogan, precum în 
exemplele alăturate.

50 mm

35 mm


