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Impreună către un lanț 
de aprovizionare circular
„Serviciile noastre de închiriere a lăzilor garantează ambalarea eficientă și sigură 
a produselor dumneavoastră proaspete. 
Din momentul expendierii lăzilor igienizate, până la recuperarea lăzilor goale 
pentru a fi reutilizate, noi gestionăm fiecare aspect privind ambalajele de 
transport în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete.”

together towards a circular supply chain

Printre avantajele soluției noastre se numără: 

• Gamă variată de modele EPS, cu diferite dimensiuni;

• Disponibilitate a ambalajelor garantată tot timpul anului;

• Predictibilitate crescută a prețurilor de închiriere;

• Protecție ridicată a produselor proaspete transportate si depozitate în lăzi;

• Eficiență logistică îmbunătățită, prin design-ul pliabil si inter-stivuibil;

• Eliminarea problemei deșeurilor de ambalaje de unică folosință.

embedded video
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Maria Hurduc, Managing Partner, Modern Buyer

Ionuț Parfente, Antreprenor, iQarConsult

nota 
editorului

Modern Buyer şi IQ Arconsult vă invită să regăsiţi în paginile următoare un nou produs 
editorial ce-şi propune să reflecte universul legumelor și fructelor din România, aflat 
într-o continuă mișcare. 

De la sezon la sezon, fiecare retailer încearcă să se diferențieze de concurență și aduce 
în permanență în fața consumatorilor articole noi, calibre, calități și origini cât mai 
interesante, ambalări din ce în ce mai sofisticate și prietenoase cu mediul înconjurător, 
dar și acțiuni promoționale și mecanisme de vânzare cât mai ingenioase. 

În acest context, colaboratorul nostru, Ionuţ Parfente, ne oferă o radiografie a sezonului 
2021 din perspectiva noutăţilor la raft, a inovaţiilor, a strategiilor de private label, dar 
şi a evoluţiei preţurilor mai multor produse. Analizele dedicate segmentului de fructe 
şi legume bio beneficiază de un spaţiu important în publicaţia de faţă, aşa cum întreaga 
categorie şi-a câştigat un loc binemeritat în magazinele din România. 

Regăsiţi, de asemenea, în paginile următoare, detalii despre strategia de sortiment 
şi de diferenţiere a marilor retaileri, surse de achiziţii precum şi o trecere în revistă a 
oportunităţilor din categorii diverse.

În fine, nu puteam neglija soluţiile de ambalare dedicate fructelor şi legumelor ecologice, şi 
vă invit să descoperiţi propunerile şi noutăţile prezentate de partenerii acestei publicaţii.

Indiferent că sunteţi producători autohtoni, distribuitori, ambalatori sau achizitori în 
retail, veţi descoperi în paginile acestei reviste un instrument de lucru util, date de piaţă 
actuale şi foarte valoroase, spunem noi, dar şi argumente pentru decizii inspirate şi 
curajoase. 
Cu speranţa că v-am oferit un produs foarte util, vă dorim lectură placută!
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Însă toate aceste noutăți nu se 

produc de pe o zi pe alta, fiecare 

dintre ele reprezintă un proces în 

care s-au investit multe resurse și 

energie. Practic, noi asistăm la roll 

out-ul respectivelor proiecte, iar 

impactul acestora asupra pieței este 

mai mic sau mai mare, în funcție de 

o complexitate de factori. Proiecte 

aparent neînsemnate determină 

adevărate trenduri, așa cum proiecte 

de o mare anvergură produc efecte 

cu mult sub nivelul de așteptări 

setat.

Plecăm de la premisa că tot ce apare 

nou pe piață are o doză ridicată de 

creativitate și toate noutățile au, 

practic, de cele mai multe ori, un 

scop comun: generarea de trafic 

de clienți și fidelizarea acestora. 

Chiar și atunci când apar elemente 

comune care duc de cele mai multe 

ori la ideea de copy-paste, trebuie 

să recunoaștem că piața legumelor 

și fructelor este totuși îngustă, iar 

prin natura specifică a articolelor, 

creativitatea poate fi îngrădită la un 

moment dat. 

Însă, a prelua o idee, care nu este 

originală și a o dezvolta într-un 

proiect amplu, acolo unde tu ca 

retailer ești cu adevărat în mijlocul 

circuitului producător-consumator, 

este întotdeauna de salutat. A prelua 

o idee, a o dezvolta, a produce prin 

respectivul proiect efecte la nivel 

de educare a consumatorului sau a 

îmbunătăți colaborarea cu furnizorii 

și mai ales producătorii români, 

asigură practic un succes garantat 

oricărui astfel de proiect.

Printre cele mai importante noutăți 

ale lui 2021, putem aminti:

•  Ofensiva pe sortimentul 

de salate ecologice (rucola, 

spanac baby etc) și dezvoltarea 

rapidă a unei game total noi 

de articole în această direcție. 

De menționat este colaborarea 

Eisberg – Carrefour, care a 

declanșat acest trend, chiar 

dacă anterior existau astfel de 

articole la concurenți precum 

Lidl sau Kaufland;

•  Dezvoltarea rapidă a 

categoriei de ciuperci – mai 

ales în zona specialităților, 

însă momentan cu soluții de 

aprovizionare doar din import;

•  Lansarea unor branduri 

românești noi – precum Nattu, 

dezvoltat de Letca și prezent 

deja în a doua parte a lui 2021 

la retaileri precum Auchan, 

Selgros, Carrefour sau Freshful;

•  Lărgirea unor categorii de 

articole precum fructele de 

pădure, unde au apărut mixuri 

de articole, dar și ambalări 

mari (ex. 500 g) mai puțin 

specifice anilor trecuți pieței 

noastre. De salutat şi adaptarea 

rapidă a producătorilor români 

și includerea unor astfel de 

ambalări în portofoliile proprii; 

•  Eforturile unor retaileri 

precum Kaufland, Lidl, Mega 

Image sau Carrefour de a crește 

consumul și de a împinge către 

gramaje mai mari articole sau 

mixuri deja existente: Roșii 

cherry, căpșune, mixuri de 

legume, morcovi;

•  Lansarea unor articole 

noi care să valorifice superior 

producția românească, fie 

prin valorificarea unor calibre 

inferioare, fie prin punerea în 

evidență a calității superioare: 

cartofi (Agroprod Cartof/

sezonul 2021: Noutăți la raft

   //              De la sezon la sezon, fiecare retailer încearcă să se diferențieze de concurență și aduce în 
permanență în fața consumatorilor articole noi, calibre, calități și origini cât mai interesante, ambalări din 
ce în ce mai sofisticate și prietenoase cu mediul înconjurător, dar și acțiuni promoționale și mecanisme de 
vânzare cât mai ingenioase. 

Autor: Ionuț Parfente, iQarConsult
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Biofarm), cireșe (D&D House, 

Cerasus, Livada Frumușica), 

tomate specialități (Serele 

Super, Petrodial – unul dintre 

cele mai spectaculoase articole 

din punctul nostru de vedere), 

mere (Cerasus, Bau Frucht 

Partner).

Fără a vedea în următoarele 

nominalizări o ierarhizare a acestora 

în funcție de impact sau importanță 

pe piață, am mai putea menționa 

drept aspecte notabile pentru anul 

ce tocmai s-a încheiat:

•  Lansarea Freshful – odată 

cu diversificarea concurenței 

și extinderea serviciilor la nivel 

național, cu mare impact pentru 

retailul alimentar și mai ales 

la nivel de fructe și legume în 

următorii 5-10 ani;

•  Dezvoltarea sortimentului 

de articole ecologice, inclusiv 

prin apariția de noi furnizori 

români (ex. Sirio Organic) pe 

game absolut noi de articole 

(pepeni, rădăcinoase, salate). 

De asemenea, ofensiva Metro 

și integrarea în Metro Chef și a 

acestei game de articole; 

•  Preocupări ale unor retaileri 

dar și ale unor producători în 

legătură cu protejarea mediului, 

a reducerii plasticului și pașii 

concreți realizați în această 

direcție; 

•  Mega Image – rebranding 

Delhaize în Mega și, foarte important, 

introducerea etichetei Nutriscore 

și  multitudinea de campanii de 

popularizare a acestui tip de 

etichetare al alimentelor;

•  Profi – ambalări în programul 

“Proaspete de la noi”;

•  Lidl – design modificat 

pentru articolele românești 

Piața Lidl;

•  Carrefour – cu modificări 

pe scară largă privind Filiera 

Calității, dar şi brandul La 

Piață – majoritatea produselor 

ambalate românești, dar și 

categorii precum salatele 

ambalate ready to eat sau 

plantele aromatice ambalate;

Proiecte vizibile sunt şi cele de 

natură promoțională. În funcție de 

canalul pe care sunt comunicate, 

acestea ajung cel mai repede la 

masa largă de consumatori, dar 

și la concurență. Vom asista în 

permanență la un astfel de “tango” 

între retaileri, fiecare încercând să 

dea lovitura la un moment dat, la fel 

cum ceilalți competitori vor încerca 

în permanență să riposteze și să vină 

cu propriile inițiative. Unele dintre 

aceste proiecte, concretizate pentru 

anumite rețele comerciale încă din 

2020, vin să susțină vânzările cu 

ajutorul cardurilor de fidelitate și a 

aplicațiilor. Kaufland, Mega Image, 

Cora, Lidl, Carrefour, Auchan și 

Penny folosesc aceste instrumente 

în mod activ:

•  Reduceri procentuale pe 

întregi sortimente sau categorii 

– Penny (săptămânile 05 și 07), 

Kaufland (săptămânile 15) și 

Cora (săptămânile 16 și 29),  

Carrefour (săptămâna 45) sau 

Mega Image (săptămâna 46);

 

•  Reduceri procentuale supli-

mentare, manifestate pe anumite 

perioade mai  lungi  de t imp 

– Auchan (pentru articolele 

marcă proprie,  inclusiv legume 

și  fructe),  Mega Image (pentru 

majoritatea articolelor  din pro-

moție)  sau Cora (pentru arti-

colele ecologice). 

Alte acțiuni promoționale care 

au avut un impact direct asupra 

vânzărilor  și, în final, asupra întregului 

departamentului de resort sunt 

târgurile tematice cum ar fi cele de 

citrice (Metro, Carrefour), cele de 

pepeni (Kaufland, Carrefour), de 

articole eco (Lidl, Selgros – inclusiv 

material promoțional dedicat), de 

mere sau salate ambalate (Cora), 

roșii cherry (Mega Image), etc. 

În ansamblul ei, piața de retail 

fructe și legume continuă în fiecare 

an să surprindă și să aducă în fața 

consumatorilor articole și game 

noi de articole, idei și proiecte 

îndrăznețe și inovatoare. Aceasta 

este frumusețea unei piațe dinamice 

și încă tinere precum cea din 

România.
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Marca noastră proprie: „Vreau din România”
este un manifesto al tradiției și culturii noastre. 
Este România pe care o știm din viață,
din poveștile bunicilor, din plaiurile cu dor,
din curajul eroilor, din ochii tăi.

„Vreau din România” te îndeamnă să te conectezi 
din nou la origini, prin gust și tradiție. Acum, în 
straiele noi, lucrate de mâini românești, de artiști, 
de meșteșugari, de făuritori de gust, sunt toate 
culorile universului și ele prind formă într-o floare, 
una mitică, esența energiei și a vitalității.
Floarea vieții.

Mai multe informații puteți descoperi pe
www.kaufland.ro sau în magazinele noastre.

Kaufland a lansat
o nouă identitate de brand 
pentru marca proprie
„Vreau din România”





Interviu
Ciprian Tănăsescu
Business Unit Manager UltraFresh

Freshful by eMAG

Cum este construit sortimentul de fructe şi 
legume al Freshful şi care au fost factorii de 
care aţi ţinut cont în conturarea ofertei?

Freshful reprezintă o investiție de peste 5 
milioane de euro în tehnologie, operațiuni și 
depozit frigorific propriu. Parte din această 
investiție a fost dirijată în construirea unei 
echipe specializate în groceries care se ocupă de 
dezvoltarea portofoliului de furnizori și parteneri. 
Am făcut asta deoarece, pe termen lung, ne dorim 
să atragem cât mai mulți fermieri și producători 
români de la care să ne aprovizionăm cu legume 
și fructe, desigur, și cu alte produse proaspete 
fabricate în România. 

Sortimentul de fructe și legume, care conține 

produse atât din România cât și de la furnizori 
internaționali atent selectionați, este construit 
pornind de la nevoile consumatorilor și adaptat 
specificului de shopping online. 

Factorii de care ținem cont atunci când stabilim 
sortimentația disponibilă pe site și în aplicație 
sunt condiționarea legată de preț per cantitate – 
prețul trebuie să fie exprimat per bucată deoarece 
comerțul online presupune o standardizare clară a 
gramajelor -și modul de ambalare al produselor – o 
bucată ambalată individual, duo-pack, multipack 
(family pack).

Obiectivul Freshful este să ajungă la peste un 
milion de gospodării din București și Ilfov. De 
aceea, suntem într-o continuă dezvoltare a 
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Sunt principii care se adaugă la preocuparea 
pe care o avem pentru cultivarea unui stil de 
alimentație echilibrat în România, tocmai de aceea 
oferim produse proaspete din grădină și sute de 
articole BIO de la fermieri și producători locali 
și internaționali. Și, pentru a oferi o experiență 
de cumpărare cât mai transparentă și precisă, 
fotografiile din Freshful.ro surprind toate detaliile 
produselor și ale ambalajelor, inclusiv instanțe cu 
tabelul nutrițional. 

Alte așteptări pe care le avem de la furnizori 
sunt certificări Global GAP sau adaptabilitate 
la nevoile unui business de început în online 
groceries, sensibil la evoluția pieței și nevoile 
consumatorilor.

Către ce tip de furnizori vă îndreptaţi atenţia 
în 2022?

În 2022, Freshful se orientează către producători 
români, capabili să înțeleagă exigențele unui 
business online, cu legume-fructe cu gust 
excepțional. Ne dorim să atragem producători 
care să ne împărtășească valorile legate de 
sustenabilitate, iar accesibilitatea și transparența 
produselor reprezintă un alt punct important, atât 
pentru noi, cât și pentru publicul nostru, așa cum 
spuneam și mai devreme. 

La ce dinamică ne putem aştepta în 2022 de 
la categoria de fructe şi legume din punct 
de vedere al numărului de articole şi cifra de 
afaceri? 

Anul acesta ne așteptăm la o penetrare a 
categoriilor de fructe și legume în total comenzi, 
de peste 75%, un trend care va continua să crească 
în anii ce urmează și odată cu asta, va genera o 
creștere semnificativă a portofoliului de furnizori. 
Mai departe, obiectivul nostru general este ca 
Freshful să fie cât mai accesibil și cunoscut 
în piață, iar consumatorii să fie mulțumiți de 
serviciile noastre și de prospețimea promisă de 
brand.

Ce alte noutăţi pregătiţi pentru această 
categorie de produse?

Legumele și fructele conduc în topul preferințelor 
clienților noștri, încă din primele zile de la lansare, 
iar anul acesta ne concentrăm să răspundem 100% 
exigențelor consumatorilor în ceea ce privește 
calitatea produselor din categoriile legume – 
fructe, aici fiind incluse gustul, proveniența sau 
prospețimea.

portofoliului de parteneri, iar Freshful negociază 
tot anul cu producătorii români, în funcție de 
sezonalitatea și specificul produselor aflate pe 
platformă, de apariția unor noi solicitări, de 
trenduri, de dorința noastră de a avea mereu o 
ofertă sănătoasă și echilibrată. 

Care sunt diferenţiatorii în această categorie 
de produse?

Diferențiatorii Freshful în această categorie de 
produse sunt produsele by air, gama bogată 
de produse bio românești, rotația foarte mare 
a produselor proaspete, care garantează 
prospețimea, atenția cu care tratăm produsele de 
la recepție până la livrarea către clientul final. 
Spre exemplu, Freshful are o echipă de experți 
în gust care validează fiecare produs proaspăt 
înainte să ajungă pe rafturile depozitului și le 
alege doar pe acelea care corespund standardelor 
noastre și dorințelor clienților.

Care sunt particularitățile de consum/
cumpărare cu un impact major asupra 
aşteptărilor pe care le aveţi de la furnizori? 

Când consumatorul cumpără în online, caută 
produsele cu valoare adăugată sau produse bio, 
de aceea azi, coșul mediu este superior celui din 
modern trade. Mai mult, este atent la sezonalitate, 
trenduri, își dorește transparență, accesibilitate și 
diversitate. 

Astfel că, Freshful vine să acopere această arie 
de nevoi, oferind clienților săi un coș complet 
de cumpărături alimentare livrate fără efort, 
direct acasă, începând cu două ore de la plasarea 
comenzii, dar și livrare programată în avans. 

Aceste particularități de achiziție presupun ca 
furnizorii noștri să demonstreze seriozitate, 
consecvență, calitate constantă, disponbilitate, 
deschidere către a crea și testa noi produse sau 
de a cultiva noi soiuri în acord cu tendințele și 
curiozitățile consumatorilor. 

Cu ce frecvenţă trebuie să livreze furnizorii, 
care sunt standardele logistice şi de ambalare?

Furnizorii noștri trebuie să livreze zilnic, 
prospețimea fiind o promisiune Freshful, şi să 
respecte normele de ambalare standardizată, 
deoarece ne dorim să reducem cât mai mult 
ambalarea în plastic a fructelor și legumelor și să 
demonstrăm un comportament sustenabil și atent 
cu mediul. 
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Auchan - Vorbim momentan de abordări pe două direcții 

principale: Filiera calității Auchan şi brandul Auchan. 

Primele articole Filiera calității Auchan, disponibile la 

raft pe perioada sezoanelor, au apărut în 2020 (dovlecei 

zucchini), după care au fost extinse în 2021 la căpșune, 

cireșe, afine etc. Din toamna anlui 2021, Auchan a extins 

acest concept și în cazul cartofilor cu indicație de consum 

(copt, fiert, prăjit etc.). Sub 

brandul Auchan mai există 

la raft salatele ambalate 

atât ready-to-eat, cât și 

cele generic denumite 

“nespălate” ex. rucola, 

spanacul baby, dar și 

plantele aromatice – atât 

cele tăiate, cât și cele în 

ghiveci biodegradabil.

 

Carrefour şi Supeco - 

Carrefour a fost unul dintre primii retaileri 

care a avut preocupări pe această direcție, iar articole 

dezvoltate ajung și în Supeco. Brandul reprezentativ 

este La Piață, promovat intens, dar ceva mai puțin scos 

în evidență în punctele de vânzare. Carrefour dorește 

cel mai mult să convingă prin sublinierea permanentă 

a originii. Mai nou, articolele prinse în programele 

Filiera Calității sunt incluse sub umbrela La Piață. Majoritatea 

articolelor din prima generaţie cunosc un amplu proces de 

rebranding. Multe dintre articole 

sunt prinse în acest program, 

probabil ținta companiei 

este ca întreg sortimentul 

de produse ambalate din 

România să fie astfel 

transformate. Compania 

a început din vara anului 

2021 un proces similar 

și la nivelul articolelor 

ecologice (Carrefour Bio), 

însă acolo lucrurile sunt încă 

la început, eforturile realizate 

nu aduc încă o imagine clară de 

ansamblu.

Cora - La fructe și legume încă nu există astfel de 

preocupări. Cu un număr de articole ambalate sau 

vândute la bucată peste media întâlnită în retail, inclusiv 

în cazul articolelor locale, potențial pentru a aborda o 

strategie de private label, există.

Kaufland - O abordare timidă și o strategie nedefinită 

clar în această direcție. În anii trecuți s-a încercat o 

includere a articolelor produse în România într-un fel 

de program care să aducă un plus de vizibilitate, însă 

această direcție a fost abandonată. Programul a fost 

dezvoltat inițial în Germania și extins apoi în țările 

în care activează Kaufland. Pe piața-mamă se numea 

“Marktfrisch aus Deutschland” iar la noi a ajuns să fie 

denumit “Prospețime din România”. Kaufland are, în  

schimb, o politică de brand bine conturată la nivel de 

sortiment bio – KBIO. Însă și aici lucrurile nu sunt încă 

puse la punct, sub acest brand intră momentan doar 

articole ecologice care provin din import, cele românești 

continuând pe brandurile de furnizor. De asemenea, la 

nivel internațional, mai funcționează și brandul K-TO GO, 

mai ales în zona salatelor ready-to-eat, însă nici pentru 

această linie pentru România nu există o perspectivă 

clară.

Lild - Cel mai cunoscut brand este Piața Lidl, acolo unde 

există abordări mai ample în categoria de legume faţă 

de fructe. Lidl colaborează pentru fiecare articol cu 

mai mulți furnizori. Fără a fi țintuit într-un preț anume, 

dorește să sublinieze mai ales proveniența autohtonă 

și parteneriatele cu producătorii români. Acest aspect 

este extins inclusiv la nivel de ambalaj secundar 

(cutiile colective) acolo unde puțini retaileri au ales 

să o facă. Lidl a investit mult în imaginea brandului, 

intens promovată. Este sigurul retailer care are pentru 

majoritatea producătorilor inclusiv filme de promovare, 

accesul consumatorilor interesați fiind facil, prin coduri 

QR – sloganul “află de unde vine prospețimea” fiind în 

permanență suținut atunci când sunt promovate astfel 

de produse. 

Din 2021 a demarat și un proces 

de rebranding, proces care se 

află la început, doar câteva 

articole fiind deocamdată 

(cartofi, rădăcinoase) astfel 

modificate. O abordare 

unitară există și pentru 

articolele din sortimentul 

ecologic, însă acolo 

accentul se pune pe 

achiziții de pe alte piețe, 

pentru articolele autohtone 

neexistând încă o includere pe 

brand privat.

Fără a avea intenția de a realiza un top al celor 
mai de succes mărci private ale IKA, vom încerca în 
acest capitol să surprindem câteva aspecte despre 
strategia fiecărui retailer în parte în dezvoltarea 
unei game de mărci private şi pe segmenul de fructe 
și legume.

strategii 
Mărci private

Autor: Ionuț Parfente, iQarConsult
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Mega Image – Deţine unul dintre cele mai vechi și 

consecvente branduri de pe piață – Gusturi românești 

– care a funcționat mai ales pentru articolele vrac. 

Este practic parte din programul lor de sprijin al 

producătorilor români și care include, de la sezon 

la sezon, suprafețe tot mai mari, la fel şi articole şi 

producători. Imaginea brandului nu este construită pe 

preț, obiectivele declarate fiind acelea de a aduce în 

sezon, pe masa consumatorilor cât mai multe fructe și 

legume din România, sigure și gustoase. 

Semnalizarea la nivelul spațiilor de vânzare este mult 

mai vizibilă decât în cazul celorlalți retaileri. Multe dintre 

articolele ambalate au trecut în a doua parte a anului 2021 

printr-un proces de rebranding din D e l h a i z e 

devenind Mega (cartofi speciali, 

plante aromatice, salatele 

ambalate). De asemenea, 

au fost incluse aici articole 

noi, precum: ardeiul 

iute, rădăcinoasele sau 

mixul de legume pentru 

supă/tocăniță sau unele 

articole din categoria 

fructelor de pădure – în 

special căpșune și afine.

Metro - A fost primul retailer din R o m â n i a 

care a încercat pe fructe și legume un program de sprijin 

al producătorilor, concretizat ulterior și într-un brand 

privat care a funcționat până acum câteva sezoane, “De-

ale noastre”.

 

Fie abandonat, fie redus la minim, programul  nu mai 

produce momentan efecte vizibile la rafturile Metro. 

În schimb, începând din 2020/2021, Metro a inclus în 

Metro Chef, brandul său privat de medium – high level, 

mai multe game de articole:  Articole de import (citrice 

Spania, avocado ready-to-eat, ardei iute (extrasezon 

România), cartofi, salate ambalate și plante aromatice 

tăiate, fructe și legume de origine  din România (precum 

cireșele sau merele, ardeii, tomatele, vinetele, dovleceii 

etc. Articolele sunt comercializate mai ales vrac, 

ambalate distinct, cu o calitate 

foarte bună și prețuri peste 

media articolelor similare 

vândute simultan. 

Fructe și legume eco-

logice – practic cea 

mai nouă categorie 

de articole Metro Chef, 

retailerul având practic 

înainte de această iniți-

ativă doar ceva încercări 

stângace cu privire la această 

gamă de articole.

Penny - Pentru acest retailer, cele trei branduri private 

utilizate la departamentul de fructe și legume proaspete 

prin care încearcă diferențierea sunt, după cum urmează:

 -Hanul Boieresc – utilizat pentru o gamă relativ 

restrânsă de articole produse local, realizate fiecare 

cu un anume furnizor – mere, cartofi și ceapă uscată, 

rădăcinoase și mix legume. Designul este deja la a doua 

generație și este în prezent în aceeași linie cu articolele 

altor departamente, aparținând aceluiași brand.

 -BonNatura – brandul sub care sunt 

comercializate mai ales legume (tomate, salate, broccoli, 

castraveți Fabio) dar și ceva fructe (clementine) cu 

origine Spania. 

 -MyBio – utilizat pentru cele câteva articole 

ecologice comercializate, de asemenea ambalate în 

Spania – tomate, dovlecei zucchini, portocale sau lămâi. 

Toate articolele nu vizează primul nivel de preț, iar în 

marea lor majoritate nu sunt dublate de articole similare, 

cu brand de furnizor.

Profi - Programul “Proaspete de la noi” a demarat la 

sfârșitul primăverii 2021 și include articole atât vrac, cât 

și amblalate. 

Articolele nu vizează un nivel de preț anume, se 

încadrează în media și limitele normale ale pieței. 

Încearcă să cuprindă un spectru cât mai larg de articole, 

însă multitudinea de produse, viteza cu care au apărut 

în sezon și mai ales eforturile mari de natură logistică 

la care au fost supuși furnizorii, au făcut să existe multă 

inconstanță și o imagine mai puțin unitară a programului 

la nivel național. 

Dat fiind faptul că nu 

vorbim decât de un 

singur sezon de 

funcționare, mai mult 

ca sigur Profi își va 

dori ca importanța 

programului să crească 

și va implica în acest 

sens resurse și energii 

corespunzătoare.

Selgros -  Până în 2021 fără 

niciun fel de proiect în această direcție, Selgros a 

dezvoltat în a doua parte a anului trecut o serie de 

articole pe care le-a inclus în brandul propriu Top Seller: 

Plante aromatice, salate ambalate ready-to-eat, salate 

“nespălate” precum rucola, valeriana și spanacul baby.

 

Nivelul de preț se dorește a fi  unul entr y level. 

Promovarea nu a fost agresivă – cu excepția unui 

catalog de prezentare (împreună cu alte articole 

Top Seller) și  a 2-3 acțiuni promoționale, Selgros 

nu a făcut nicio lansare cu pompă a acestor l inii  de 

articole. 
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Interviu
Mihai Măciucă
General Manager

Aspeti

Vă rugăm să ne spuneți ce gamă de ambalaje și 
servicii se regăsește în portofoliul companiei 
d-voastră?

Portofoliul companiei noastre reunește o gamă 
variată de ambalaje, destinate producătorilor de 
fructe și legume. Caserolele și alveolele pe care le 
oferim sunt concepute special, în funcție de tipul 
fructelor sau al legumelor, de cantitatea și calibrul 
fructelor care urmează a fi ambalate sau în funcție 
de modalitatea de ambalare – cu sau fără capac, 
flowpack sau prin termosudare. De asemenea, 
dimensiunile caserolelor și alveolelor sunt corelate 
cu dimensiunile standard ale lădițelor, pentru o 

bună optimizare a transportului fructelor, de la 
producător la beneficiarii acestora.
Majoritatea acestor ambalaje se află în stoc, pe 
tot parcursul anului, la depozitele noastre din 
București, unde pot fi comandate și ridicate de 
partenerii noștri. La cerere, compania noastră 
poate asigura transportul, într-un termen foarte 
scurt.

Cum au fost anii 2021 și 2020 pentru compania 
Aspeti, din punct de vedere al evoluției afacerii 
și al provocărilor?

Au fost doi ani atipici, care au adus situații noi, 

Compania Aspeti se numără printre cei mai 
mari furnizori de ambalaje care deservesc 
nevoile producătorilor de fructe și legume, din 
România. Cu o experiență în piață de aproape 

30 de ani, de la an la an, Aspeti a reușit să își 
îmbunătățească calitatea gamei de servicii și 
produse, astfel încât să se poziționeze în piață 
ca un actor important din acest domeniu. 

investim în proiecte îndrăznețe pentru a 
rămâne prima opțiune în materie de ambalaje 
pentru producătorii de fructe și legume din 
românia
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ambalaje? De asemenea, vă rugăm să ne spuneți 
ce s-a schimbat în ultimii ani, o dată cu noile 
modificări legislative care au impus folosirea 
din ce în ce mai mult a ambalajelor cu caracter 
reciclabil?

Chiar dacă directiva SUP – Single Use Plastic, a 
Uniunii Europene, privind interzicerea anumitor 
produse de unică folosință din material plastic, 
nu vizează sectorul ambalajelor pentru fructe și 
legume, cererea pentru noi ambalaje prietenoase 
cu mediul a crescut foarte mult, în ultimii ani. Avem 
în portofoliul nostru caserole din material plastic 
100% reciclat și 100% reciclabil. Acest lucru a fost 
posibil datorită integrării ciclului închis, în cadrul 
fabricii, care cuprinde toate etapele reciclării, de la 
spălarea produsului post consumator până la noul 
produs finit. Datorită acestui ciclu închis, suntem 
în măsură să garantăm calitatea, originea și 
trasabilitatea completă a materialului folosit. 
Ca răspuns la solicitările partenerilor noștri, 
compania Aspeti și-a mărit gama de produse 
biodegradabile, astfel că, în portofoliul nostru 
se regăsesc și caserole din PLA biodegradabile 
și compostabile, precum și caserole din carton. 
Suntem preocupați să oferim soluții menite să 
păstreze și să sporească prospețimea fructelor și 
legumelor.

Care sunt cele mai des livrate tipuri de ambalaje, 
către clienții d-voastră? 

Există o varietate care se extinde de la an la an, 
însă predomină caserole cu capac separat sau 
cu capac atașat din PP, PET sau material plastic 
100% reciclat și 100% reciclabil, caserolele din 
PLA biodegradabil și compostabil, caserolele 
din carton, alveolele, caserolele top seal/
termosudabile, folie termosudabilă și folie 
flowpack micro sau macroperforată. 

Ce planuri pe termen scurt și mediu are 
compania?

Aspeti a demarat anul trecut un proiect îndrăzneț, 
care presupune construirea a încă două depozite, în 
București. Momentan, ne aflăm în faza de obținere 
a avizelor și a autorizației pentru construcție. După 
finalizarea investiției, capacitatea de depozitare se 
va dubla, astfel încât vom putea să oferim servicii 
mai bune partenerilor noștri, o gamă mai largă de 
ambalaje de calitate și o disponibilitate crescută 
a produselor, direct din stoc. De asemenea, 
prioritatea noastră constantă rămâne aceea de a 
oferi servicii sigure și durabile clienților noștri, 
în așa fel încât Aspeti să rămână, în continuare, 
prima opțiune în materie de ambalaje pentru 
producătorii de fructe și legume din România.

pe care a fost nevoie să le gestionăm cu toate 
resursele de care dispunem. Am fost afectați de 
carantină și de restricțiile de circulație impuse în 
toată Europa, dar, printr-o bună organizare și cu 
sprijinul producătorului Ilip, din Italia, pe care 
compania Aspeti îl reprezintă în exclusivitate 
în România, am reușit să avem continuitate în 
aprovizionare și să deținem constant pe stoc 
produsele solicitate. Cifra noastră de afaceri s-a 
dublat în ultimii doi ani, dacă ne uităm la evoluția 
vânzării de ambalaje, deoarece, pandemia a 
amplificat cererea de produse ambalate care, după 
cum știm, oferă o mai mare siguranță și încredere, 
în detrimentul celor expuse vânzării vrac.
Dacă vorbim de provocări, anul 2021 a adus o 
criză globală a materiilor prime, indiferent că 
vorbim de materialele clasice, precum plasticul, 
sau materialele prietenoase cu mediul cum ar fi 
acidul polilactic, bioplasticele biodegradabile 
sau cartonul. Această criză s-a tradus prin creșteri 
succesive, uneori destul de consistente, ale 
prețurilor la materiile prime, însă sperăm ca în 
2022 această tendință să dispară pentru a putea 
reveni la piața de business pe care am cunoscut-o 
înainte de pandemie.

Așadar, creșterea cifrei de afaceri a venit pe 
fondul cererii crescute de produse ambalate. Ne 
puteți spune dacă au contribuit și alți factori la 
această creștere și care au fost aceștia?

Da, categoric, această creștere se datorează unui 
cumul de factori. În primul rând, așa cum am 
menționat mai sus, a fost această tendință de 
produse ambalate în piață, care a oferit un grad 
mai mare de siguranță consumatorului final. Apoi, 
creșterea capacității de producție a clienților noștri 
tradiționali, producători de fructe și legume, cu 
care noi avem parteneriate solide, de lungă durată, 
ne-a adus și nouă, exponențial, vânzări mai mari. 
Și nu în ultimul rând, seriozitatea, promptitudinea 
și calitatea serviciilor oferite, atribute pe care 
clienți noștri pun foarte mare accent, ne-au ajutat 
să ne creștem cifra de afaceri.

Mihai Măciucă, Aspeti: „Pandemia a adus o criză 
globală a materiilor prime, indiferent că vorbim 
de materiale clasice, precum plasticul sau 
materiale prietenoase cu mediul, așa cum sunt 
acidul polilactic, bioplasticele biodegradabile 
sau cartonul, și a amplificat cererea de produse 
ambalate care, după cum știm, oferă o mai mare 
siguranță și încredere în detrimentul celor expuse 
vânzării vrac.”

În ce măsură, noutățile aduse în portofoliu, în 
anul 2021, au ținut cont de tendințele actuale 
din piață, în ceea ce privește cererea de 
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Aparent nu foarte extinsă, categoria ardeioaselor 
înseamnă nu mai puțin de 87 articole listate în tot 

retailul din România. Diversitatea vine mai ales din 
numeroasele gramaje și varietăți de ardei ambalate. 

// Un raport al Consiliului Concurenței 
arată că, la nivel general, alimentele 
s-au scumpit la începutul pandemiei. 
Categoria de fructe și legume nu a 
făcut excepție, chiar dacă prețurile 

de achiziție de la producători nu au 
crescut semnificativ. În analiza de față 
am încercat să reflectăm sezonul 2021, 
din perspectiva dinamicii prețurilor, 
la mai multe produse convenționale.

ardeioase

evoluția prețurilor în sezonul 2021
Produse convenționale

Sezonul autohton este bine reprezentat, puține sunt 

articolele (de exemplu, ardei California) care sunt 

importate tot timpul anului. Dar inclusiv în această zonă 

există deja încercări pe producția locală – unele mai 

timide, altele precum cele ale Holland Farming Agro 

care deja au confirmat în piață, având în spate mai multe 

sezoane de producție.

Autor: Ionuț Parfente, iQarConsult
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Cele mai multe articole sunt listate la Carrefour (35), 

urmat de Selgros (33), care prin prisma strategiei proprii 

are listate mai ales articolele de bază, atât în varianta cu 

vânzare la bax, cât și cea la bucată sau kilogram, destinată 

clienților finali. Un număr mare de articole listate are și 

Metro, însă în cazul acestora, listările au venit mai ales 

din zona de ardei iuți și iuți exotici (chilli). Profi și Penny 

păstrează linia și au listat un sortiment minimalist, însă 

suficient cât să acopere întreaga paletă sortimentală.

Așa cum era de așteptat, cele mai multe articole sunt în 

sortimentul de ardei blocky tip California și ardei iuți. 

În cazul celor California, numărul ridicat de articole este 

dat de listările separate pe fiecare culoare, dar și de 

mixurile aferente (bicolor și tricolor). În schimb, în cazul 

ardeilor iuți varietatea vine din multitudinea de gramaje 

listate (cu ambalări care încep frecvent de la 100 g, se 

întâlnesc însă și ceva 50-75 g și până la 500 g) atât pe 

ardei iute verde, cât și pe roșu.

În mod tradițional, prețurile la ardei sunt la o medie 

ridicată. Sezonul 2021 nu a făcut excepție de la regulă, 

însă mai ales în prima parte a sezonului (săptămânile 

23-35) prețurile la ardeii grași rotunzi, cunoscuți și sub 

denumirea de Bianca au fost extrem de jos. 

Sezonul de producție excepțional de bun, dar și numărul 

mare de producători au dus la o ofertă excendentară, 

care însă s-a mai reglat odată cu începerea toamnei. 

Atunci, prețurile au început să crească, însă pe fondul 

creșterii cererii, deoarece cantitățile de Bianca aflate în 

piață au fost tot peste media ultimilor ani. 

Este posibil ca în 2022 să asistăm la fenomenul invers, 

când probabil mulți dintre producătorii mici, descurajați 

de prețurile obținute sezonul anterior, vor opta pentru 

producția altor legume, astfel încât oferta să nu mai fie 

atât de bogată.

Când nu sunt produși în România, principala piață de 

import al ardeilor este Turcia. Însă, cantități mai mici 

și întâlnite mai ales pe capetele de sezon provin și din 

Grecia, Albania sau alte țări din Balcani (de exemplu, 

Macedonia de Nord).

La Kapia roșu, prețul mediu a fost mult mai ridicat, chiar 

și în sezonul autohton. Producătorii care au mizat pe 

acest articol au obținut prețuri ridicate, pe alocuri chiar 

duble față de ardeii grași, rotunzi. Sezonul românesc de 

Kapia a început cu peste o lună mai târziu decât sezonul 

ardeiului gras rotund și s-a terminat cam în aceeași 

perioadă (săptămânile 45/46), cu toate că ceva cantități 

mai mici de produs, cu origine de România, au fost 

reperate la Carrefour până spre săptămâna 50.

În extrasezon, principalele piețe de origine sunt Turcia, 

Maroc, Grecia și țări din proximitatea noastră geografică, 

precum Macedonia de Nord, Bulgaria sau Albania.
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Ardeii California roșu sunt, prin excelență, articole cu 

un nivel ridicat de preț. Chiar dacă importurile sunt 

încă majoritare în ansamblul ofertei existente pe piață, 

se conturează de la an la an și un sezon de producție 

autohton, cu produse de calitate bună, dar și posibilități 

de ambalare diversificate. Astfel, cea mai consistentă 

prezență a fost consemnată la Carrefour, unde sezonul 

de California roșii cu sursă din România a debutat 

(săptămâna 15) chiar mai devreme decât sezoanele 

similare de Bianca și Kapia. Cu o mică perioadă de 

lipsă de la raft, înregistrată între săptămânile 27-30, 

continuitatea a fost apoi neîntreruptă până târziu, la 

începutul lui decembrie (săptămâna 49/50).

Pentru acest tip de ardei, principalele piețe externe de 

import, în funcție de sezonul fiecăreia, sunt Polonia, 

Spania, Turcia, Țările de Jos, și mai puțin Grecia și Italia, 

și, mai nou,  Maroc. Origini care în trecut erau frecvent 

întâlnite în retailul nostru, precum: Israel sau Iordania 

nu au mai fost reperate decât sporadic.

Prețurile maximale au fost înregistrate în aprilie-mai, 

când de obicei se suprapun sărbătorile de primăvară 

cu sfârșitul sezonului de producție în Spania, iar cele 

minime au fost întregistrate în august, pe vârf de sezon 

din Polonia.

Așadar, pentru categoria ardeilor vorbim de un sortiment 

destul de întins, cu o bună reprezentativitate încă din 

anii de început ai comerțului modern din România. 

Variantele venite să întregească oferta sortimentală 

în ultimii ani sunt considerate deocamdată “exotice”, 

însă potențialul lor de dezvoltare există. Dintre aceste 

articole, comercializate fie în variante ambalate la 

diferite gramaje și mai nou, chiar vrac, pot fi amintite 

ardeii tip Palermo, ardeii dulci mini – atât cei snack, cât 

și cei pentru grătar/prăjit. 

De asemenea, tot în adâncime, au continuat să 

se dezvolte articole precum cele aflate în diferite 

parteneriate cu producătorii români (ardeiul iute Jovial 

– programul “Cultivat în România, specific romanesc”, 

ardeiul Kapia roșu lung Potaisa la Lidl, sau articolele 

tip California menționate anterior, la Carrefour) sau 

numeroasele sortimente și ambalări de ardei iuți (atât 

produși în România – unii chiar mai puțin comuni, 

precum   Jalapeno , cât și din import).
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Rădăcinoasele reprezintă una dintre categoriile 
de articole cel mai bine reprezentate din punct 
de vedere al producției locale. În funcție de an 

și de caracteristicile meteo ale acestuia, sezonul 
autohton se întinde, de regulă, din lunile iulie-
august până spre februarie-martie. 

rădăcinoase

În urmă cu 10-15 ani, sezonul de România ținea până 

cel mult până în decembrie, însă datorită structurilor 

și capacităților moderne de depozitare, prelungirea 

acestuia a devenit ceva firesc. 

Există tehnic și posibilitatea legării sezoanelor și limitării 

importurilor, însă acest lucru ține de producători, 

care trebuie să investească continuu în modernizarea 

acestor capacități, dar și în soluții tehnologice avansate, 

utilizate în producția efectivă. Extinderea sezonului de 

România ține și de retaileri, care, la rândul lor, ar trebui 

să investească în programe de susținere a respectivilor 

producători.

Per ansamblu, categoria a rămas una sensibilă la preț. Nu 

s-a acordat decât în puține cazuri atenție unor articole 

suplimentare, care vină să valorifice cât mai mult din 

întreaga producție obținută. Mă refer atât la articole 

superioare calitativ care să fie valorificate la prețuri mai 

bune, cât și la produse care nu se încadrează în clasele 

comerciale standard, dar care pot fi totuși valorificate (de 

exemplu calibrele mici sau cele cu deformări naturale).

Vânzarea optimă a acestor extreme ar putea, pe termen 

mediu și lung, să conducă inclusiv la scăderea presiunii 

prețului pe întreaga producție obținută.

Principalele articole din această categorie sunt reprezentate 

de morcovi, dar și de rădăcinoasele albe și sfecla roșie, în 

cazul ridichilor nefiind incluse cele de lună.
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Cele mai multe dintre articole se regăsesc la retailerii de 

mare suprafață, plus Selgros, acolo unde la majoritatea 

articolelor de bază există unul separat pentru vânzarea 

la bax și altul pentru vânzarea la kilogram sau la bucată. 

Pe un sortiment minimalist mizează retailerii cu un 

sortiment restrâns, dar momentan și Freshful, al cărui 

sortiment a fost monitorizat doar în ultimul trimestru 

din 2021 și unde premisele sunt ca, pe viitor, sortimentul 

să ajungă și în cazul acestei categorii la cel puțin media 

pieței, exceptând articolele vândute la kilogram.

Ar mai fi de menționat faptul că există, la mulți dintre 

competitori, articole care și-au schimbat gramajul 

sau ambalajul și brandul, practic valoarea respectivă 

reprezentând numărul total de articole listate vreodată 

și evident, nereperate deodată, împreună. Pentru 

morcovi sezonul a fost marcat de multe promoții, mai 

ales în perioada de sfârșit de vară, în cazul producției 

nepretabile depozitării, promoții care au continuat 

frecvent și din toamnă. De asemenea, o mare influență 

au avut-o și condițiile meteo nefavorabile din zone 

importante de producție (ex. inundații în zona Galați) 

care au dus la recolte mici și slabe calitativ.

În aceste condiții, pentru a doua parte a anului, odată cu 

noua recoltă, am consemnat prețuri medii mai mari decât 

cele din prima parte a anului, dar și față de sezoanele 

anterioare.

Chiar și așa, presiunea promoțiilor a fost evidentă, 

diferențele dintre prețul minim înregistrat (de cele 

mai multe ori fiind chiar un preț de reclamă al unui 

competitor) și cel maxim, fiind mare.

În cazul morcovilor, influențe marginale în evoluția 

prețurilor mai au și articole precum morcovii ambalați. 
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Cea mai des întâlnită ambalare este punga de 1 kg, care 

în majoritatea cazurilor are un preț superior celui de la 

vrac, chiar dacă calitatea este mai slabă, cel mult egală 

cu marfa vândută vrac.

Pe piețe mai dezvoltate decât cea românească, diferența 

de calitate între vrac și punga de 1kg, care este considerat 

ca fiind articol de discount, este evidentă, iar prețul este 

de cele mai multe ori mult mai mic. 

Pe alte piețe, articolul de discount este punga de 2 kg, 

ambalare utilizată mai ales în perioada producțiilor 

autohtone. La noi, acest articol nu este mai deloc întâlnit, 

o încercare de a-l include în sortiment a fost consemnată 

totuși din partea celor de la Mega Image.

O influență destul de mare asupra prețului ar trebui 

să vină și din partea unor articole teoretic mai puțin 

importante, de tip B sau C, precum caserola cu o calitate 

premium sau morcovii cu frunze, la legătură. Însă, încă 

o dată, presiunea fantastică pusă asupra prețului s-a 

simțit și în aceste cazuri. Practic, conceptul de ambalare 

superioară nu există pe piața noastră (de salutat inițiativa 

Freshful, care încearcă totuși ceva în această direcție). 

În cazul morcovilor cu frunze, numărul bucăților din 

legătură a fost redus în mod constant, iar calitatea este 

de multe ori atât de slabă, încât nu poate fi privit de 

consumatori drept o alternativă serioasă la articolul de 

bază.

Pentru perioadele în care originea din România nu este 

suficientă să acopere întreaga cerere, principalele piețe 

de import sunt Polonia, Olanda, Turcia și Italia – în acest 

ultim caz, fiind vorba mai ales de morcovii de vară, de la 

începutul sezonului, din lunile iunie-iulie.

Un alt articol cu o prezență bună la raft este țelina- 

rădăcină. Cu mici excepții, mai ales când se face 

trecerea între sezoane și când, de cele mai multe ori, 

există ca alternativă perfect viabilă țelina nouă, cu 

frunze, articolul se găsește aproape în permanență în 

sortimentul tuturor retailerilor. Perioade mai lungi de 

absență au fost consemnate la Penny (săptămânile 28-

33) sau la Lidl (săptămânile 26-30).

În prima parte a anului, cantitățile existente cu origine 

de România și mai apoi Polonia, au făcut ca prețul să 

aibă o constanță și să nu depășească anumite limite 

superioare. Însă, odată cu epuizarea surselor ieftine 

de aprovizionare și trecerea la importuri din Olanda, 

prețurile au început să crească (din săptămânile 23-25), 

promoțiile au fost aproape inexistente și acest lucru s-a 

tot întâmplat până la sfarșitul sezonului, prețul maxim 

întregistrat în 2021 fiind de 6,49 lei per kg.

De la sfârșitul lunii august, odată cu reînceperea sezonului 

autohton, prețul a avut o tendință descendentă, însă 

valorile înregistrate sunt sensibil mai mari decât cele 

de la începutul anului, lucru ce anunță un final de sezon 

dificil în 2022.

Dacă în grupa morcovilor, articolele alternative nu 

influențează decisiv prețul articolului de bază, în cazul 

țelinei, cel puțin în perioada august-octombrie, țelina 

cu frunze, articol care se comercializează la bucată, 

reprezintă o alternativă care nu poate fi neglijată. Foarte 

popular în cross-sortimentul pentru murături, prețul 

acestui articol este influențat de calibrul folosit. De multe 

ori, standardele de calitate sunt coborâte mult, dar există 

și retaileri care le respectă și nu fac compromisuri în ceea 

ce privește calitatea (atât calibrul, cât și prospețimea 

părții verzi), astfel încât în această perioadă, vănzările 

acestui articol depășesc lejer vanzările articolului de 

bază.

Celelalte articole din categorie sunt prezente în 

majoritatea perioadei (păstârnacul, pătrunjelul și sfecla), 

cu excepția perioadei de trecere dintre sezoane (mai 

ales în prima parte a verii), când sunt delistate în 

majoritatea conturilor sau sunt profund sezoniere: 

hreanul și ridichile negre, prezente în a doua parte a 

anului sau ridichile albe, prezente mai ales primăvara 

și toamna, în cazul acestora din urmă, țara de origine 

fiind, de cele mai multe ori, Italia.

2 0





Fără a include în această grupă analizată articole 
precum broccoli sau varza Kale, acestea făcând 
obiectul unei analize separate, dedicată fructelor și 

legumelor declarate superfoods, restul categoriei nu 
este foarte întinsă și nici adâncă, specificul acestor 
produse nelăsând loc de multe inovații comerciale.

vărzoase

Cele mai multe articole listate se regăsesc în sortimentul 

rețelelor cash&carry, însă acolo este vorba și de articole 

de bază (de exemplu: varza albă sau cea roșie) care se 

comercializează atât la sac pentru Horeca și revânzători, 

cât și la kg pentru clienții finali. Alături de Selgros și 

Metro, cel mai extins sortiment este întâlnit la Lidl, 

acolo unde sunt listate zece articole distincte (cel de-al 

11-lea îl reprezintă conopida, care la un moment dat a 

fost comercializată cu vânzare la bucată, în prezent Lidl 

mergând numai pe varianta la kilogram).

În cazul verzei albe și al celei roșii, sezonul autohton este 

puternic, susținut de o producție suficientă și care în 

mod normal nu ar lăsa loc importurilor. Perioada vizată 

ar fi de la sfârșitul lunii aprilie, odată cu apariția verzei 

extratimpurii și până după sărbătorile de iarnă, în funcție 

de capacitățile de depozitare. 

La conopida obișnuită, situația este puțin mai 

complicată, cu producții suficiente mai ales toamna 

și pe alocuri primăvara, însă aproape inexistente 

vara, când temperaturile ridicate fac producția 

acestei plante aproape imposibilă. Celelalte  articole, 

precum conopidele speciale (Romanesco, verde sau 

de alte culori), varza China sau varza de Bruxelles sunt 

achiziționate exclusiv din surse externe. Doar mici 

cantități de varză ascuțită sau varză creață tip Savoy se 

mai produc local, mai ales cu recoltare toamna.

Pentru varza albă, în afara sezonului de România, cele 

mai întâlnite surse de aprovizionare sunt Polonia, 

Germania, Țările de Jos și, ceva mai rar, Macedonia de 

Nord, Grecia, Bulgaria și Turcia. 

Anul 2021 a început cu prețuri relativ mici, grație unei 

producții 2020 bune în România. Spre începutul lunii 

februarie, acestea au fost aproape epuizate și înlocuite 

cu marfa de origine din Polonia, și acolo vorbim de o 

recoltă 2020 bună. Până în săptămâna 16, când apar 

primele cantități extratimpurii de varză albă autohtonă, 

majoritatea cantităților existente pe piață proveneau din 

Polonia (cu o calitate nu foarte strălucită), Germania și 

Țările de Jos. 

Cu varietăți nu foarte populare în rândul consumatorilor 
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români, varza provenită mai ales din ultimele două surse 

menționate a fost rapid înlocuită cu varza românească, 

practic în două-trei săptămâni (când au fost listate în 

paralel). Aceasta și pe fondul unei recolte extratimpurii 

bune, prețurile de raft fiind aproape duble față de 

săptămânile anterioare, dar acceptate fără niciun fel de 

probleme de consumatori. Eram practic exact înaintea 

Sărbătorilor de Paști și trufandalele precum varza 

timpurie erau la foarte mare căutare.

Profi și Cora au avut în sortiment și codul de “varză 

nouă” cu mult înaintea restului pieței (Profi chiar din 

săptămâna 4, iar Cora din săptămâna 9) însă cel mai 

probabil cu marfă de origine din Macedonia de Nord. 

Majoritatea rețelelor au operat cu titulatura de “varză 

nouă” în denumirile de la raft până spre săptămânile 

25/26, moment din care s-a revenit la denumirea de bază 

a articolului.

Pe tot parcursul toamnei, prețurile au fost constante și 

situate între 1,99-2,49 lei preț normal de raft și 1,29-1,49 

lei, în cazul promoțiilor.

Pentru conopidă, am încercat să surprindem în graficul 

următor, atât evoluția prețului articolului comercializat 

la bucată (linie verde), cât și a celui comercializat la 

kilogram (line albastră). De menționat este faptul că 

nicio rețea nu a comercializat deodată ambele articole.

Așa cum menționam anterior, Lidl a avut în 2020 încercări 

de comercializare la bucată, însă s-au fixat ulterior pe 

kilogram. De asemenea, Profi și Auchan au cochetat cu 

vânzarea la bucată, ulterior în a doua parte a lui 2021 

renunțând, și ele, în favoarea articolului la kilogram. 

Singurele rețele care au rămas să comercializeze 

conopida la bucată sunt Kaufland și Freshful. 

Diferența de strategie vine în special din specificul 

surselor externe de aprovizionare. Dacă pe piața Europei 

de Vest conopida este atât produsă, cât și procesată/

ambalată și livrată pentru vânzarea la bucată (în general 

șase sau opt bucăți în lăzi de 40x60), în România, din 

perspectiva producției, acest lucru nu este întotdeauna 

posibil. 

Producția este decalibrată și nu foarte mare ca să 

permită întotdeauna o sortare corespunzătoare. De 

aceea, producătorii nu doresc să se complice și forțează 

livrarea la kilogram. Un dezavantaj net al vanzării la 

kilogram este provocat de partea neutilizabilă a legumei, 

de cele mai multe ori frunzele reprezentând un motiv de 

pierdere la majoritatea retailerilor.

La fel ca în cazul celorlalte legume, prețurile la sfârșitul 

anului 2021 sunt ceva mai mari decât la sfârșitul anului 

trecut. În primăvară, cel puțin până la noua recoltă 

provenită din Grecia sau Turcia, prețurile vor rămâne 

oscilante, fiind influențate de condițiile meteo din zonele 

care încă produc – Italia și Spania și de costurile ridicate 

cu depozitarea în Franța, unde conopida recoltată în 

toamnă este de obicei comercializată undeva în martie-

aprilie.

Concluzia pentru vărzoase ar fi că 2021 a reprezentat un 

an fără mari evenimente. Consumul s-a redimensionat, 

dar a revenit pe creștere în condițiile redeschiderii 

HoReCa. Lipsa cererii din zona profesională de consum 

de la începutul anului a trecut neobservată, cantitățile 

existente pe piețele externe nefiind excedentare. 

Pentru producătorii de varză, prețurile obținute mai ales 

în primăvară au fost rezonabile. În condițiile ciclicității 

specifice agriculturii românești, este posibil ca în 

primăvara lui 2022 cantitățile produse pe sortimentele 

extratimpurii să fie ceva mai mari, iar prețurile obținute 

să fie mai mici decât în primăvara lui 2021. 

Însă, date fiind și costurile ridicate aferente acestui gen 

de cultură (folie protectoare pentru solarii, inputuri 

agricole și mai ales încălzire) este posibil ca mulți dintre 

producătorii mici să nu fie foarte interesați și să mizeze 

pe alte tipuri de verdețuri, cu ciclu de producție net mai 

scurt, precum: salata verde, spanacul, ceapa verde sau 

ridichile de lună.
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UTILAJE

SERVICE

Paper Stand-Up se caracterizeaz  prin 
forma sa, care îi permite s  stea în pozi ie 
ver cal i s  se prezinte consumatorului 
într-un s l elegant. Fereastra cu plas
asigur  o ven lare bun  a produsului. 
Suprafa a de hâr e ofer  spa iu generos 
pentru personalizare. Ambalajele pot 
con ine pân  la 2 kg de produs.

Evolu ia popularului Vertbag, acum cu 
band  de hâr e i plas  din celuloz , 
permite o prezen  notabil  a produsului 
pe ra i nu prezint  nici un pericol pentru 
mediu. 

Suntem al turi de 
partenerii no tri din 
primul moment, prin 
consiliere tehnic i 

proiectare.

Oferim o gam
variat  de solu ii de 
ambalare, potrivite 

cu nevoile i 
dorin ele ec rui 

client.

Echipele noastre de 
tehnicieni v  stau 

mereu la dispozi ie 
cu servicii complete, 
oferite competent.

Sormapeel este noul ambalaj format 
dintr-o band  de hâr e i de plas c, 
separabile între ele, ind as el complet 
reciclabil.
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Cum s-a născut ideea cooperativei agricole Bostănăria?

Îmi doream să pun bazele unui astfel de proiect de mai 

mult timp. De-a lungul anilor, am încercat să aducem 

lângă noi mulţi producători români și, prin acest prim 

pas, sper să reuşim să cointeresăm şi alţi parteneri din 

diverse zone ale ţării. Cei patru producători, membrii 

fondatori ai Cooperativei Agricole Bostănăria, au fost 

furnizorii noştri de pepeni româneşti. 

Anul trecut, ne-am aşezat împreună la masa discuţiilor şi 

am decis să înființăm această cooperativă, fiecare având 

un aport egal şi venind cu expertiza proprie. Producătorii 

îşi asumă partea de producţie, iar aici planificarea este 

cheia proiectului, iar Microfruits vine cu tot ceea ce 

înseamnă reprezentare, vânzare şi logistică, pentru că la 

asta ne pricepem noi cel mai bine. 

Producătorii au o experienţă de peste zece ani, de-a lungul 

timpului au tot încercat să îşi vândă pepenii pe diverse 

pieţe, inclusiv în retailul modern, dar experiențele pe 

care le-au avut nu au fost tocmai reușite. Astfel, și-au dat 

seama că au nevoie de cineva cu experienţă în retail cu 

care să intre în asociere și care să îi reprezinte. La rândul 

nostru, nu ne interesează să intrăm în colaborare decât 

cu persoane care și-au dovedit seriozitatea și capacitatea 

de a produce la standarde calitative.

Ce capacitate de producţie are Cooperativa Agricolă 
Bostănăria şi care sunt produsele pe care le va pune 
pe piaţă în 2022?

Cei patru membri exploatează, împreună, o suprafaţă de 

230 hectare de teren arabil, situat în vecinătatea lacului 

Fundata, din judeţul Ialomiţa. Din total suprafaţă, pe 65 

de hectare se cultivă pepeni (diverse soiuri, cum ar fi: 

pepene roşu, pepene fără seminţe sau pepene galben) 

producţia anuală fiind de 3.400 de tone. Cooperativa 

mai produce dovleac – zece tone producţie anuală – şi 

porumb (1.300 t).

Care sunt principalele beneficii ale acestei asocieri, 
atât pentru Microfruits, cât şi pentru producători?

Cel mai important beneficiu se referă la o bună 

planificare a producţiei. Înainte de a ne asocia în această 

cooperativă, fiecare producător vindea cât, cum şi unde 

putea. Şi pentru noi era dificil să avem un control al 

cantităților pe care le ofertăm către clienţii din retail. Era 

o provocare să facem o planificare de care să ne ținem pe 

tot sezonul şi pe care să o defalcăm pe luni, pe săptămâni, 

pe zile, chiar. Acesta este modul în care ne place să 

lucrăm. Apoi, producătorii au garanţia că produsele lor 

au o vânzare asigurată şi un preț corect. Ne consultăm şi 

În 2021, patru fermieri cu experienţă din localitatea 
Gheorghe Doja împreună cu liderul pieţei de trade 
şi distribuţie legume şi fructe din România – 
Microfruits –, au pus bazele Cooperativei Agricole 
Bostănăria. „Anul 2022 va fi primul în care vom vinde 
către zona de retail modern din România. Vizăm şi 
piaţa de export pentru o parte din producţia noastră 

de pepeni. După primul an, dacă va fi o experienţă 
reuşită, iar eu sunt convins că va fi, vom continua 
să investim şi, avem în vedere câteva direcţii 
importante: linii specializate de sortare şi calibrare, 
precum şi un depozit pentru depozitarea produselor 
pe termen scurt”, spune Adrian Racoviță, General 
Manager, Microfruits.

Interviu 
adrian racoviță
General Manager, Microfruits
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Ce alte planuri de dezvoltare şi de investiţii aveţi 
pentru următorii ani?

În privinţa Cooperativei Agricole Bostănăria, în 2022 vrem 

să vindem pepenii româneşti şi la export. Avem nişte 

parteneri puternici în diverse pieţe externe către care 

dorim să ofertăm pepenii produşi la Gheorghe Doja. Apoi, 

cooperativa a achiziționat un teren în zona intravilană a 

satului, pe care dorim să construim un depozit de 500 

mp în primă fază, cu posibilitatea de extindere în anii 

următori. Tot la Gheorghe Doja încercăm să extindem 

portofoliul de produse și în zona legumelor, însă eu 

aş vrea să facem asta doar în mediul protejat, adică în 

sere. Aşadar, la anul o să încercăm să ne extindem cu 

solarii, analizăm să vedem exact ce se pretează în zonă 

și în funcție de asta o să luăm nişte decizii. Ca membru 

fondator, sunt dispus să capitalizăm și să reinvestim tot 

profitul pe care îl va înregistra cooperativa, dar încercăm 

să atragem și fonduri europene. 

Experienţa şi seriozitatea producătorilor şi expertiza 

Microfruits mă determină să am toată încrederea că vom 

reuși să ne îndeplinim obiectivele propuse. La finalul 

sezonului curent vom avea o imagine foarte clară a ceea 

ce putem să facem în următorii cinci ani. 

În ceea ce priveşte Microfruits, vreau să menţionez că 

investim foarte mult în ceea ce înseamnă capacități de 

depozitare, în logistică, în calitatea omenilor, în așa fel 

încât să fim o versiune mai bună a noastră de la an la 

an și să oferim un grad de satisfacție ridicat clienților 

noștri. Investim în fiecare an în capacităţi de depozitare, 

în momentul de față avem 14 celule frigorifice, cu o 

capacitate de depozitare de 1.000 de tone. Avem şi o 

cameră de gazare, în care producem gama ready-to-eat 
pe avocado și mango. 

Suprafața depozitului este de 4.200 de mp, acesta 

fiind extins în 2019 și 2020. Aşadar, în pandemie am 

investit aproximativ un milion de euro în capacitatea 

de depozitare. Microfruits oferă o transparență totală în 

ceea ce privește trasabilitatea produsului, indiferent de 

origine, iar lanțul de frig nu este întrerupt. 

Avem posibilitatea să monitorizăm de la distanţă 

produsele pe tot traseul lor, de la producători până 

la platfomele retailerilor. Pe lângă asta, investim și 

în capacitatea de ambalare, încercăm să găsim noi 

modalități de ambalare, care să fie în trend cu cerințele 

actuale. 

Microfruits este inițiator, continuator și promotor de noi 

produse. Să nu uităm că a fost primul furnizor de fructe şi 

legume Bio, cu o gamă extrem de diversificată. Ulterior, 

am fost primii care am venit cu produse netratate. Vrem, 

de asemenea, să ne creştem portofoliul de clienţi şi 

pieţe de desfacere. Microfruits tinde să devină dintr-un 

trader local unul regional. 

stabilim împreună soiurile pe care le plantăm, în așa fel 

încât calitatea produselor să fie conform standardelor 

și cerințelor actuale ale pieţei de retail. Știm foarte bine 

că fără un plan de producție clar ne trezim în mijlocul 

sezonului că avem o supraproducție, urmată de presiune 

pe preţ şi, în final, o situaţie de criză. Din punctul 

meu de vedere, ceea ce contează cel mai mult este 

continuitatea produsului, calitatea lui şi un preț corect 

raportat la piaţă și la costurile de producție. În fine, 

un alt beneficiu major se referă la creşterea puterii de 

investiţie. Problema majoră a producătorilor individuali 

este lipsa depozitelor logistice. După primul an, dacă va 

fi o experienţă reuşită, iar eu sunt convins că va fi, vom 

continua să investim şi avem în vedere câteva direcţii 

importante: linii specializate de sortare şi calibrare şi un 

spaţiu pentru depozitarea produselor, pe termen scurt.

Pentru Microfruits este o prioritate achiziţia şi 
vânzarea unor cantităţi mai mari  de fructe şi legume 
româneşti? 

Microfruits este un trader care acordă întâietate 

produsului românesc și încearcă să îl comercializeze atât 

timp cât este disponibil, are o calitate şi un preţ corect. 

În momentul în care produsul românesc ajunge la sfârșit 

de sezon, începem să ofertăm alte origini. Dintotdeauna 

am ajutat producătorii locali, am intermediat legătura 

dintre ei şi supermarket, iar prin această asociere vrem 

să o facem în modul cel mai profesionist posibil. Lucrez 

cu produse românești de când mă știu, inclusiv din zona 

Fierbinți, Movilița, Coșereni. Din bazinul legumicol din 

jurul Buzăului cumpărăm castraveţi, iar zona Nuci este 

una foarte bună pentru conopidă. 

Obiectivul nostru este ca pe termen scurt şi mediu să 

extindem modelul actual de cooperativă. Microfruits are 

o creştere a bussinesului de 7%. Îmi place să cred că, 

pe termen scurt, putem crește şi ponderea produsului 

românesc în cifra noastră de afaceri. 

Vă gândiţi să vă asociaţi și cu producători din alte 
zone?

Da, dorinţa mea ar fi, ca în următorii ani, să deschidem 

cel puțin încă patru cooperative în diverse zone ale țării. 

Colaborăm cu  grupuri de producători serioși și puternici 

în mai multe regiuni ale țării și analizăm replicarea 

acestui proiect.

După 20 de ani am înțeles cu toții că pentru a progresa 

și performa, asocierea și constituirea de cooperative 

agricole reprezintă cheia succesului în agricultură. Mi-

aș dori ca în viitorul apropiat, să avem un master plan
privind suprafețele totale cultivate în România, pe toate 

categoriile de produse, să știm consumul și perioada 

în care acesta poate fi acoperit din producția internă. 

Doar așa vom putea să acoperim pe o perioadă extinsă 

consumul intern cu produse locale. Altfel, vom avea 

perioade de supraproducție și perioade în care nu vom 

acoperi necesarul pieței.
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Castraveții reprezintă o grupă de articole nu foarte 
numeroasă, dar din cauza naturii și a condițiilor 
specifice de cultivare, dezvoltarea pe orizontală 

nu este la îndemâna oricui. Dintre toate piețele 
europene care cultivă această gamă de articole, cea 
mai asemănătoare cu a noastră este piața Poloniei.

Castraveți

Dacă în majoritatea țărilor din vestul Europei cel 

mai important articol din categorie este considerat 

castravetele Fabio sau tipul de castravete olandez, 

pe alte piețe, precum cea a Germaniei, castravetele 

Cornichon este și el popular, dar numai în perioada verii 

și a toamnei, când este utilizat mai ales pentru procesare. 

Deosebirea dintre consumatorii noștri și cei polonezi este 

aceea că aceștia au acceptat destul de ușor ca alternativă 

și castraveții tip snack, care acum se comercializează 

acolo inclusiv vrac, dar care încă nu au prins deloc pe 

piața noastră.

După cum menționam anterior, numărul articolelor din 

această categorie nu este foarte mare. Dintr-un număr 

total de 17 articole, multe reprezintă variațiuni de 

gramaj – mai ales în cazul castraveților Cornichon –, dar 

și opțiuni diferite de comercializare. 

Acesta este și cazul castraveților Fabio, care se găsesc pe 

piața noastră la vânzare atât la bucată, cât și la kilogram. 

Există rețele consecvente aceluiași tip de articol (ex. Lidl 

a vândut de la început acest articol la bucată), dar și 

rețele care au migrat de la o formă la alta (ex. Kaufland și, 

mai de curând, Profi au trecut de la vânzarea la kilogram 

la cea la bucată). Tot în cazul castraveților Fabio, mai 

ales la întrepătrunderea dintre sezoane, unii retaileri 

(ex. Carrefour) aleg să comercializeze în paralel, ca 

două articole diferite, evident cu prețuri de raft diferite, 

atât castraveți din import, cât și castraveți produși în 

România.

Pe lângă exemplul de mai sus (aspect ce se întâlnește 

și în cazul castraveților Cornichon), în cazul celor de la 

Carrefour numărul ridicat de articole este dat și de listarea 

unui număr mare de articole. altele decât Cornichon sau 

Fabio. Aici există practic încercarea de diferențiere și de 

dezvoltare pe orizontală. Însă este vorba doar de diferite 

gramaje (încercări sau efectiv disponibilități diferite din 

țări de origine diferite) pentru castraveții de tip snack. 

Un articol interesant, care se regăsește doar în sortimentul 

retailerilor Carrefour și Cora este castravetele amar, 

articol sezonier și provenit 100% din România, cu o nișă 

foarte bine delimitată. sursa: www.gaiaherbs.com 
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Am ales din acestă categorie să prezentăm evoluția prețului la castraveții Cornichon.

În urmă cu 10-15 ani, piața castraveților era foarte clar 

delimitată. Castraveții Fabio erau disponibili doar în 

sezonul rece și în majoritatea cazurilor erau importați, 

țările principale de proveniență fiind Grecia și Spania. 

Castraveții Cornichon erau evident disponibili în lunile mai 

calde, începând aproximativ din jurul Paștelui, sezonul 

finalizându-se și în funcție de condițiile meteorologice, 

de regulă în noiembrie. Ambele sortimente erau 

disponibile concomitent doar primăvara și toamna, odată 

cu debutul sau sfârșitul sezoanelor. Însă piața a cunoscut 

modificări profunde odată cu intrarea în joc a mărfurilor 

de origine din Turcia, atât în cazul castraveților Fabio (ca 

alternativă la Spania, dar mai ales la Grecia), cât și în 

cazul castraveților Cornichon – practic alternativa “de 

iarnă” la marfa românească.

În prezent, în piața castraveților, originile arată astfel:

2 9



La castraveții Cornichon se observă același tipar ca 

în cazul majorității legumelor: prețuri mai mici în 

prima parte a anului. Un vârf a fost înregistrat în jurul 

sărbătorilor de primăvară, după care sezonul autohton 

a fost foarte jos. 

Ne amintim probabil cu toții de știrile de televiziune 

despre producătorii români care aruncau la gropile de 

gunoi cantități mari de castraveți, din lipsă de clienți. 

Această problemă a făcut ca mulți dintre fermieri să 

renunțe la ciclul II de producție, iar în septembrie prețul 

să intre pe creștere.

Similaritatea cu piața Poloniei menționată la începutul 

articolului se vede mai ales în acest tip de comerț 

intracomunitar.

La Fabio, situația a fost următoarea: linia albastră 

reprezentând prețul mediu pentru vânzarea la kilogram, 

iar cea verde, vânzarea la bucată.

În acest caz, debutul sezonului s-a produs ceva mai 

devreme (săptămânile 10-12), dar s-a și încheiat mai 

devreme în toamnă, în jurul săptămânii 42.

Cele mai notabile evoluții din ultimele două-trei sezoane 

sunt cele legate de castraveții Cornichon, și anume:

•   Extinderea sezonului de Turcia, aspect pe de o parte 

benefic, deoarece deocamdată la începutul și mai 

ales la sfârșitul sezonului românesc face ca prețurile 

să fie ceva mai ridicate, în avantajul producătorilor 

români. Partea negativă a importurilor ține de soiurile 

comercializate, nu neapărat cele mai populare și la 

noi, dar și de limitarea accesului către marii retaileri 

a producătorilor mici, ale căror cantități sunt și mai 

limitate pe capetele de sezon de producție;

•   Sezonul de Spania – începând din sezonul trecut, 

au apărut pe piața din România și primele cantități 

de Cornichon, de origine din Spania. Această nouă 

sursă vine oarecum să echilibreze oferta din Turcia, 

aspect benefic pe termen lung, din toate punctele 

de vedere. Tehnic, sezonul castraveților care pot fi 

exportați ține în Spania până spre lunile aprilie-mai. 

Anul trecut aceștia au fost reperați pe piața noastră 

în lunile ianuarie-februarie, deci data-limită până la 

care pot fi găsiți și la noi este momentan incertă.

La castraveții Fabio, cele mai importante aspecte au fost, 

după cum urmează:

•  Fragmentarea și, în final, scăderea producției 

locale, în condițiile în care cel mai mare producător 

din ultimii ani a redus suprafețele cultivate, iar 

producătorii mici nu reușesc să acopere diferența;

•  Scăderea ponderii castraveților Fabio de origine 

din Turcia, în condițiile în care, în ultima perioadă, 

importatorii respectivelor articole s-au concentrat 

pe Cornichon;

•  Interconexiunea din ce în ce mai strânsă dintre 

Grecia & Spania și creșterea generală a prețurilor. 

Dacă acum opt sau zece ani ambele zone de 

producție funcționau independent, în prezent, orice 

factor disturbator (de ex. vreme nefavorabilă) de pe 

una dintre piețe, face ca cealaltă să reacționeze cu 

promptitudine.

3 0





Alături de portocale, lămâile reprezintă probabil 
grupul de articole cu cele mai mari vânzări în cadrul 
categoriei de citrice. Neinfluențate de sezonalitate 
precum mandarinele sau pomelo, lămâile sunt 
prezente pe piața din România având origini 

europene (în special Turcia și Spania, mai puțin 
Grecia și Italia) în perioada rece și cu origini din 
emisfera sudică (mai ales Argentina și Africa de Sud, 
uneori Bolivia), în perioada verii.

Lămâi

În aparență fără șanse de a se dezvolta pe orizontală, 

lămâile reușesc totuși să adune un număr total de 

18 articole, listate în toate conturile, cele vrac și cele 

ambalate la 500 de grame fiind, de departe, articolele 

cele mai importante. Există chiar și apariții insolite 

precum lămâile roșii (listate de Auchan) sau lămâile 

Bergamot (listate de Carrefour), tentative timide, care 

până acum nu par a produce mari trenduri în piață.

Chiar și așa, ultimele sezoane au confirmat dezvoltarea 

unui articol, care începe să devină preferat de tot mai 

mulți consumatori, respectiv: lămâile netratate și 

ambalate, cel mai frecvent, la 500 g. 

Denumirea corectă a articolului: “lămăi cu coaja 

netratată după recoltare” nu lasă spațiu de manevră 

în cazul tipăririi etichetelor de raft și, de aceea, poate 

și varianta prescurtată a denumirii a ajutat la creșterea 

în popularitate. Partea privind educația consumatorilor 

și informarea lor corectă și completă devine un aspect 

secundar și este făcută de cele mai multe ori pe ambalaj, 

acolo unde există și voința de a face acest lucru.

Cele mai multe articole listate (7) se regăsesc la Selgros, 

însă în cazul lor, dezvoltarea sortimentului este axată 

pe articolele de bază, cu vânzare, atât la bax în regim de 

cash&carry, cât și către consumatorul final, la kilogram 

sau bucată.
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Cel mai mic număr de articole listate este la Penny, care 

optează doar pentru articolele de tip A din această grupă, 

deja confirmate ca fiind cele mai comercializate pe piață. 

Dată fiind proximitatea, cele mai accesibile lămâi pentru 

români sunt cele din Turcia. Cu un sezon care, de regulă, 

debutează în prima parte a lui septembrie și care ține 

până în primăvară, cu cele mai populare trei varietăți: 

Meyer, Interdonato și Lamas, lămâile turcești nu au o 

concurență reală decât în perioadele de capăt de sezon. 

Adică la început de septembrie, când pe piață se găsesc 

ultimele cantități din Argentina, iar distribuitorii sunt 

interesați să le vândă cât mai repede și, în primăvară, 

când calitatea lămâilor din Spania este net superioară.

Evoluția săptămânală a prețului de la raft pentru lămâile 

vândute la kg arată exact acest aspect:
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În cazul acestei comparații, diferența maximă de preț s-a 

observat la începutul lui 2021, iar în săptămâna 35, odată 

cu înregistrarea vărfurilor anuale în valoare absolută, 

diferența a fost cea mai mică.

Perioada rece este, prin excelență, un sezon bun pentru 

lămâi și pentru consumul acestora. Redeschiderea HoReCa 

a ajutat, de asemenea, la creșterea cererii, articolul fiind 

unul popular pe acest segment. Însă creșterea cererii nu 

a condus și la o creștere a prețurilor, cantitățile de lămâi 

disponibile din Turcia fiind peste mediile multianuale. 

Vremea din 2021, în perioada de producție, a fost bună, 

fără îngheț târziu sau valuri de caniculă, astfel încât 

disponibilitățile au fost excedentare, iar calibrele medii 

spre mari. Așa se explică, poate, și prețul ceva mai ridicat 

în a doua parte a anului la lămâile ambalate la 500 la 

grame, unde sunt în general utilizate calibrele mici (4-5 

bucăți). Perioada de vară reprezintă un vârf de sezon 

de consum pentru lămâi, dar cu siguranță vom asista la 

creșteri de prețuri în 2022.

Acestea vor veni mai ales din scumpirea cu 40-55% a 

transportului naval, din deschiderea pieței din America 

de Nord pentru lămâile cu origine din Argentina (acest 

lucru s-a întâmplat încă din sezonul trecut), asta dacă 

nu menționăm și alte probleme care ar putea apărea pe 

parcurs, cum ar fi condițiile meteorologice nefavorabile.

cu mențiunea că prețurile medii din partea a doua anului 

sunt ceva mai mici decât cele din sezonul anterior, date 

fiind recolta 2021 mai bună, dar și situația economică 

actuală din Turcia.

În cazul lămâilor ambalate, am încercat să surprindem 

atât evoluția săptămânală a articolului de bază, dar și o 

comparație a acestuia cu articolul similar, netratat după 

recoltare.
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Grup de articole cu amprentă sezonieră puternică, 
dar ai cărui reprezentanți (cel puțin articolul clasic) 
se găsesc la rafturi întreg anul, pepenii au cunoscut 
o dezvoltare puternică pe orizontală în ultimele 5-6 
sezoane. Furnizorii marilor rețele comerciale, spre 
deosebire de alte ramuri de producție organizați 

foarte bine în cooperative, au căutat în permanență 
să iasă din prizonieratul prețului mic pentru 
articolul de bază. 
Și de aceea, au apărut cu o pondere tot mai mare 
varietăți comerciale cu puțini sâmburi sau chiar 
fără, cu coajă neagră sau cu miez galben.

pepene 
verde

În prezent, această grupă cuprinde 16 articole, cele mai 

multe dintre ele fiind listate în sortimentele retailerilor 

de suprafață mare: Carrefour 14 articole și Auchan 11 

articole:

Dezvoltarea gamei pepenilor verzi și evidenta creștere a 

numărului de articole distincte au condus la o oarecare 

eliberare a presiunii puse pe articolul-tractor, în sezonul 

de România (sfârșitul lunii iunie – începutul lunii 

septembrie). Astfel, mulți dintre retaileri s-au orientat 

mai degrabă către acțiuni promoționale care să scoată 

în evidență diversitatea sortimentului și nu neapărat 

pentru a arăta cel mai mic preț din piață la un articol ale 

cărui costuri de transport, mai ales, atârnă greu în prețul 

final.

Practic, mai toți au ajuns la concluzia evidentă că este 

mai rentabil logistic vorbind ca pe timpul verii să nu miști 

cantități mari de marfă ieftină și care ocupă un volum 

ridicat în camioane, astfel încât era promoțiilor bombă 

de 0,49 lei a apus. Mai toți retailerii punctează sezonul cu 

1-2 promoții mai agresive și cam atât. 
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În afară de România și Grecia, pe piața noastră mai sunt prezente. în funcție de 
sezonul fiecăreia, și origini precum Spania (aprilie-mai), Iran și Turcia (de asemenea 
în primăvară) sau pe perioada sezonului rece: Brazilia și Panama sau Costa Rica.

Datorită condițiilor meteo de la începutul verii 2021, sezonul de România a început la Dăbuleni cu o întârziere 
de 2-3 săptămâni, aspect care a dus la prelungirea peste limitele anilor trecuți a sezonului de Grecia:
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Cel mai mic preţ atins într-o astfel de acţiune fiind de 

0,69 lei și înregistrat la Kaufland în săptămâna 34, într-o 

promoţie de weekend (28-29 august).

Pe lângă dezvoltarea unor varietăți și soiuri noi, de 

remarcat în cazul acestei grupe de articole sunt și 

parteneriatele retailerilor cu diferiți producători. 

Astfel, Lidl a susținut încă de acum câteva sezoane 

soiuri autohtone, precum: Burebista sau a sprijinit 

exportul pepenilor românești către alte piețe pe care 

activează, mai ales în țări din Europa Centrală. De 

asemenea, Carrefour și Auchan au dezvoltat programe 

de tipul “Filiera calității“, prin care au supervizat întreg 

procesul de producție, astfel încât să poată fi garantată 

consumatorilor siguranța alimentară și cea mai înaltă 

calitate a produselor.

Pentru extrasezon și, mai ales, pentru originile non 

europene, se observă deja prețuri medii în decembrie 

ceva “mai ridicate” decât cele de la începutul lui 2021. 

O influență majoră o au evident condițiile meteo, dar 

în ultima perioadă și cele legate de transport, cunoscut 

fiind faptul că aceste articole se trasportă în majoritatea 

cazurilor pe apă. Criza containerelor duce, în final la 

prețuri mai mari. Păstrând proporțiile, transportul 

joacă astfel, ca și în cazul sezonului de România un rol 

extrem de important în construcția prețului de raft către 

consumatorii finali. 

Debutul sezonului a stat evident sub semnul mixului de 

origini existente pe piață, marfa din Grecia fiind prezentă 

în cea mai mare cantitate. Apoi, un alt punct de reper îl 

reprezintă săptămâna 30, când au apărut pe piață, masiv, 

pepenii din sud-estul României și prețurile au intrat pe 

o pantă descendentă, atingând minimul în săptămânile 

32-34. 

Sezonul s-a prelungit destul de mult, astfel încât, cu 

excepția Lidl care a delistat în săptămâna 39, toți ceilalți 

retaileri au avut marfă de origine din România la raft, în 

prima săptămână din octombrie.

Se poate remarca din săptămâna 30 și o evoluție oarecum 

sinusoidală, prețul mediu săptămânal fiind influențat 

în special de condițiile meteo (se știe că o vreme mai 

rece și ploioasă frânează vânzările de pepeni verzi) și 

de numărul promoțiilor, capitol la care, în perioada 

S 26-S 39, campion a fost Carrefour cu patru acțiuni 

promoționale:
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Împreună cu toate celelalte articole din categoria 
generic denumită a “fructelor de pădure”, căpșunile 
sunt produse ultra fresh, care necesită o atenție 
deosebită pe întreg lanțul de aprovizionare. 

Fără condiții specifice de depozitare și de expunere 
și fără o reaprovizionare ritmică și, pe cât posibil, 
zilnic, rezultatele pe această gamă de articole nu ar 
fi satisfăcătoare.

 căpșune

Producția autohtonă, chiar dacă acoperă o mare parte a 

pieței în lunile mai-iunie, nu are, de cele mai multe ori, 

calitatea necesară ca să permită dezvoltarea unor volume 

ridicate în magazinele din comerțul modern. Chiar dacă 

unii retaileri, precum Carrefour, Mega Image sau Metro 

au riscat și au listat și articolul vrac, cu siguranță nu se 

simt confortabil cu aceasta, mai ales din perspectiva 

pierderilor ridicate, înregistrate în perioada amintită. În 

rest, și mai ales în perioada de primăvară, când originea 

este din Grecia, strict pentru articolul vrac, situația este 

controlabilă.

Majoritatea retailerilor preferă variantele ambalate. 

Cele mai populare sunt cea la 250 g, listată pe întreg 

parcursul anului și cea la 500 g, listată în sezon (martie/

aprilie-iulie) la majoritatea retailerilor și, permanent, 

acolo unde consumul nu este neapărat direcționat către 

consumatorul final (ex. cash&carry). 

Tabloul complet este următorul, unde surprinzător, 

Lidl este retailerul cu cele mai multe articole listate, în 

special datorită numeroaselor și diferitelor ambalări, 

atât ca gramaj, cât și ca origine.

Cele mai frecvente ambalări atipice sunt întâlnite în 

prima parte a anului, în sezonul de primăvară, iar cele 

mai utilizate ambalări mari sunt cele la 1 kg și la 2 kg și 

au fost reperate în vârf de sezon. Gramajele mici au fost 

caserolele de 230, 300, 340/350 și 400 grame, în marea 

lor majoritate din import, mai ales din Grecia, Italia sau 

Spania.

Pentru articolul la 250 g, prețurile au evoluat în media 

ultimilor ani, fără derapaje evidente.
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Producția din ce în ce mai mare din Grecia și intrarea 

pe piață a mărfii din Turcia, au făcut ca prețurile să 

înceapă să scadă, de undeva de la mijlocul lunii ianuarie. 

Minimele sezonului s-au înregistrat, evident, în timpul 

sezonului clasic autohton, după care, odată cu sfărșitul 

acestuia, de la începutul lui august, prețurile au început 

iar să urce. Creșterile au fost constante, principalele 

cantități provenind tot din România, din spații protejate 

de producție. Prețurile maximale au apărut undeva 

la sfârșitul lui noiembrie, când puținele cantități cu 

origine din România nu acopereau întreaga cerere și s-a 

recurs pentru completare la importuri, Grecia fiind abia 

la început de sezon. În mod firesc, în luna decembrie, 

prețurile au scăzut ușor pe fondul creșterii, atât a cererii, 

dar mai ales a producției din Grecia. Au fost reperate, 

de asemenea, origini precum Belgia sau Egipt, însă în 

cantități mici.

Pentru caserola de 500 grame am ales să punctăm 

evoluția în sezon.

Căpșunile cu origine din România la caserole de 500 de 

grame au apărut practic concomitent (săptămânile 18-

19) cu cele ambalate la 250 de grame. Au fost puternic 

concurate de gramajele similare, cu origine din Grecia 

sau din Turcia (în acest caz, de cele mai multe ori 

ambalate în România de către importatori/distribuitori). 

Nu au venit neapărat pe fond evolutiv după cele de 250 

grame decât în puține cazuri (ex. Kaufland sau Lidl), ci 

mai degrabă a părut să rămână la latitudinea fiecărui 

retailer. Mulți dintre aceștia au mers în paralel cu ambele 

gramaje, alții (ex. Auchan) probabil din rațiuni ce țin de 

optica prețului, au amânat cât au putut de mult relistarea 

caserolei de 500 grame.

Pe partea de promoții, cei mai activi au fost cei de la 

Kaufland, cu un număr total de 11 acțiuni, majoritatea 

dintre ele fiind pe caserola de 500 de grame. 

Am ales ca perioadă, evident cea de sezon, dar și cea 

premergătoare acestuia (chiar din săptămâna 1), când 

diferitele sărbători de primăvară, începând cu Ziua 

Îndrăgostiților, sunt în cele mai multe cazuri marcate 

de promoții la acest fruct. Primele opt săptămâni 

sunt cu accent pe 250 grame – spre exemplu, toate 

promoțiile Kaufland, Penny sau Lidl pe acest gramaj sunt 

concentrate în acea perioadă.

Referindu-ne strict la producția locală, există câteva 

exemple de parteneriate dezvoltate de retaileri împreună 

cu diferiți producători autohtoni, cele mai frecvent 

întâlnite fiind cele care se înscriu în programe mai ample 

de sprijin al producătorilor români, precum cele de la:

• Auchan – împreună cu Riamar;

• Carrefour – cu Rodagria;

• Profi – împreună cu CA Obobescu;

• Mega Image – Gusturi românești.

500 g
250 g
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Panere este marca înregistrată a Cerasus Grup, organizație 
de producători cu 110 ha de livezi de cireșe, mere, pere și prune 
localizată în Cotnari, Iași, România.

Anual producem:
1.000 tone de cirese
800 tone de mere
200 tone de pere
200 tone de prune

Fructele noastre ajung vrac și ambalate pe mesele 
consumatorilor prin intermediul celor mai mari retaileri din țară: 
Auchan, Kaufland, Lidl, Mega Image, Metro, Penny, 
Profi și Selgros. 
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Toate produsele noastre sunt certificate GLOBALG.A.P Și GRASP

Multe dintre ambalajele pe care le folosim sunt prietenoase 
în primul rând cu natura. 

Merele și perele noastre stau cuibărite în rafturi câte patru în 
mici panere de carton reciclabil, pentru că fructele noastre 
nu uită de unde au plecat.

Cireșele le ambalăm în punguțe cu zip care pot fi reutilizate 
pentru păstrarea și transportul alimentelor sau pentru orice 
ce vă mai dorește inima.

Contact:
Organizatia de Producatori Cerasus Grup 

Cotnari, Iasi, Romania
www.panere.ro

vanzari@panere.ro
+40761 100981



A c t o r i ,  pa r t i c u l a r i tăț i l e  p i e ț e i  ș i  e v o l u ț i a  p r e ț u r i l o r

Statisticile raportează de la an la an creșteri de 
două cifre la articolele ecologice. Nici fructele 
și legumele nu fac excepție: aici, de la un sezon 
la altul, dezvoltarea la nivel sortimental este 

evidentă. Eforturi de a populariza această gamă, de 
a-i asigura continuitate și de a-i crește vânzările fac 
toți actorii din piață, fie ei producători de articole 
bio, importatori sau distribuitori, fie retaileri.

fructe și legume ecologice

În absența unor date oficiale concrete, raportările de care 

dispunem sunt într-un stadiu incipient și se bazează pe 

observarea sortimentației săptămânale a marilor rețele 

comerciale. Chiar și așa, putem afirma cu siguranță că 

articole precum bananele, tomatele și citricele conduc în 

topul articolelor ecologice.

Publicația digitală “Raftul Bio” apărută în luna iunie 

2021 acoperea cele mai multe aspecte legate de grupele 

de articole bio din piața din România: sortiment, prețuri, 

promoții, furnizori etc., de aceea în cele ce urmează 

analiza noastră se axează pe evoluția prețurilor. Am 

încercat totodată să surprindem și alte grupe de articole, 

diferite de cele analizate în 2021, astfel încât să vă putem 

oferi o imagine completă a pieței de profil.

Iar ca ansamblul să fie cât mai clar, o parte dintre grupele 

de produse proaspete eco prezentate în continuare 

sunt analizate și  în capitolul dedicat produselor 

convenționale, astfel încât această imagine “în oglindă” 

să surprindă inclusiv diferențele dintre sortimente.

Autor: Ionuț Parfente, iQarConsult
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D e  u n d e  a c h i z i ț i o n ă m  f r u c t e  ș i  l e g u m e  e c o ? 

Asistăm în ultimii ani la o creștere a cifrelor de 
afaceri cu fructe și legume ecologice. Ceea ce acum 
cinci sau șase ani nu părea decât un capriciu, în 
prezent s-a transformat într-o mică industrie, un 

sector în care dezvoltarea se face într-un ritm alert, 
consumatorii au venituri peste media pieței și un 
grad de informare ridicat.

Furnizorii 
eco

Zona eco este cea în care producătorii au încă posibilități 

multiple de inovare, dacă vor să adauge plus valoare 

producției lor.

Este domeniul în care importatorii și distribuitorii 

joacă un rol cheie în asigurarea reprezentativității și 

continuității produselor pe piață.

Este segmentul în care principalul rol al retailerilor 

este acela de a veni în întâmpinarea cerințelor 

consumatorilor, de a încerca dezvoltarea categoriei, de a 

oferi o alternativă de consum mai sănătoasă.

În cadrul acestui capitol vom încerca să intrăm, efectiv, 

în spatele raftului de supermarket. Am încercat, prin 

toate analizele făcute, să cunoaștem cât mai bine actorii 

și particularitățile pieței de legume și fructe ecologice. 

Să explorăm în amonte cine sunt protagoniștii și de unde 

provin fructele și legumele ecologice comercializate în 

departamentele de resort ale retailerilor.

După criza economică de la începutul deceniului trecut, 

odată cu maturizarea pieței, retailerii au înțeles că 

prețul nu mai este elementul care primează, când vine 

vorba de diferențierea față de concurența directă. Cum 

în piețele unde activează companiile-mamă, apăruse un 

nou trend în raioanele de legume și fructe, a fost doar 

o chestiune de timp până când și în România pionierii 

acestui sortiment au început să testeze piața.

În anul 2021, observând raioanele marilor rețele 

comerciale care activează pe piață am putut sintetiza 

următoarele constatări:

•  Auchan – Cu un sortiment nu foarte întins, 

Auchan a dezvoltat la începuturi categoria cu 

ajutorul unui distribuitor bulgar. În acest moment 

achiziționează cu prioritate de pe piețele unde 

centrala internațională proprie este activă, de 

exemplu Spania, dar își completează sortimentul eco 

de la distribuitorii români;

•  Carrefour este retailerul cu sortimentul eco cel 

mai întins și cel mai adânc. Listează tot ce este nou pe 

piață, atât în materie de articole, cât și în materie de 

furnizori. Acest lucru nu se transformă, neapărat, de 

fiecare dată, și în strategie câștigătoare. Colaborează 

în principal direct cu distribuitori și producători 

români, apariția articolelor marcă proprie fiind 

pasageră;

•  Cora - Cu un sortiment ceva mai întins decât cel 

al lui Auchan, Cora colaborează cu principalii trei 

distribuitori de pe piață, iar în timpul sezonului cu 

producători și distribuitori români;

•  Freshful - Este mult prea devreme să ne putem 

pronunța asupra strategiei lor, dar dată fiind 

natura businessului, premisele de dezvoltare sunt 

superioare concurenței din comerțul tradițional;

•  Kaufland este unul dintre retailerii care a 

abordat printre primii acest segment. Kaufland 

a colaborat, într-o primă fază, cu un distribuitor 

român, apoi, achiziția a fost centralizată și trecută în 

sarcina departamentului internațional de achiziții. 

În prezent, doi sunt principalii furnizori de Kbio, 

brandul lor privat pentru fructe și legume ecologice: 

unul din Italia și celălalt din Spania. Colaborarea cu 

producătorii autohtoni în timpul sezonului, cade în 

sarcina departamentului național de achiziții. Aceste 

articole sunt livrate pe brand de furnizor, nu au fost 

trecute deocamdată sub umbrela Kbio;

•  Lidl activează, de asemenea, pe această gamă 

încă de la începuturi. Cu, probabil, cel mai echilibrat 

sortiment pe orizontală, dar și în adâncime, și cu 

o punctare corespunzătoare a sezonalității, cei de 

la Lidl au o strategie asemănătoare cu a celor de 

la Kaufland. Articolele internaționale vin pe filiera 

Autor: Ionuț Parfente, iQarConsult
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internațională, fiind livrate sub brandul propriu 

BioOrganic. Pentru sezonul românesc, lucrează 

direct cu producătorii locali, marfa acestora fiind 

livrată cu brandurile individuale;

•  Mega Image – În cazul lor, primele încercări s-au 

produs undeva la începutul lui 2020, cu primele 

articole Delhaize. Pentru o scurtă perioadă au venit 

cu noutăți pentru piața din România, însă odată 

cu trecerea timpului sortimentul a fost adaptat 

posibilităților relativ limitate de expunere din 

magazine. Livrările se fac cu ajutorul distribuitorilor 

români, iar în timpul sezonului local, colaborează 

direct cu producătorii;

•  Metro este retailerul care a început în ultima 

perioadă să își adapteze oferta la cerințele pieței 

legate de consumul de produse bio. Dacă înainte de 

criza sanitară, Metro avea în sortiment căteva articole 

eco livrate de distribuitorii români și prezente doar 

în anumite magazine ale rețelei, în acest moment 

încearcă să formeze un sortiment corespunzător, 

legându-l de brandul propriu, Metro Chef.

•  Penny – Cu un sortiment redus, axat pe câteva 

articole de volum, Penny încearcă să aducă și să 

adapteze sortimentația eco la cerințele specifice ale 

clienților săi. Achiziția se face în general centralizat, 

majoritatea articolelor fiind livrate printr-un singur 

distribuitor sub brandul MyBio. Echipa Penny a 

încercat, pe perioada sezonului, și colaborări directe 

cu producătorii români, dar fără să reprezinte pentru 

ei o prioritate în acest moment;

•  Profi – Cu un sortiment diferențiat pe format/

tip de magazin, gama lor de legume și fructe eco 

este minimalistă. Cei de la Profi nu par a avea o 

deschidere deosebită către acest sortiment, însă nici 

spațiul din majoritatea magazinelor nu lasă loc de 

manevre. Poate odată cu dezvoltarea noului format 

de magazin, lucrurile vor sta diferit și în cazul lor;

•  Selgros este unul dintre retailerii care pare să 

depună eforturi consistente în a dezvolta gama de 

fructe și legume ecologice. Listate relativ recent, 

sunt prezente în permanență la raft, alcătuind un 

sortiment cu care încearcă să acopere cât mai mult 

și să surprindă sezonalitatea cât mai corect. La fel ca 

și mulți dintre concurenți, achiziționează centralizat 

din țări sud-europene folosind un singur distribuitor, 

fără a folosi un brand propriu. Restul sortimentului 

este completat de la distribuitori locali, sezonul 

fiind tratat direct cu producătorii, mai ales în ceea ce 

privește legumele. 

•  Supeco este singura rețea de magazine din 

România care nu a avut niciun fel de abordare a 

acestei categorii. Poate particularitățile rețelei și ale 

clienților acesteia sau poate dezvoltarea teritorială 

insuficientă și prezența în zone, sub media generală 

a pieței, au făcut ca strategia lor sortimentală să nu 

includă, până la sfârșitul anului 2021, niciun articol 

din această gamă.

Așadar, Italia și Spania conduc în topul țărilor din care 

provin cele mai multe fructe și legume ecologice. Dar și 

în cazul acestora, proveniența este oarecum concentrată, 

majoritatea companiilor fiind localizate în regiuni cu 

tradiție agricolă:

•  Almeria (Spania) – 13 companii – în principal 

pentru legume;

•  Murcia (Spania) – 9 companii – mai ales pentru 

citrice;

•  Sirasuca (Italia) – 8 companii – pentru citrice;

•  Bolzano (Italia) – 6 companii – în special pentru 

mere și pere;

•  Malaga (Spania) – 5 companii – pentru legume;

•  Foggia (Italia) – 5 companii – pentru legume.

Pentru România, situația este prezentată în harta 

alăturată. Așa cum era de așteptat, majoritatea 

furnizorilor își au sediile în București și în județul Ilfov.

Așadar, principalele surse de aprovizionare pentru 

retailerii din România în ceea ce privește sortimentul de 

fructe și legume ecologice sunt următoarele:

•  Directe, externe – cu ajutorul unor distribuitori 

agreați la nivel internațional;

•  Directe, interne – producătorii români sau 

diferite forme asociative ale acestora;

•  Indirecte – de la distribuitori români sau zonali 

(ex. bulgari sau greci) care uneori sunt și importatori 

de articole ce provin din afara Europei.

Dacă este să ne referim la principalele țări din care 

provin furnizorii de fructe și legume ecologice, acestea 

sunt, după cum urmează: Italia, Spania, Olanda, Grecia, 

Germania, dar și altele, precum: Polonia, Bulgaria, 

Danemarca. 

De departe, ponderea revine țărilor din sudul Europei, 

de unde am reperat, pe parcursul anului trecut, aproape 

100 de companii furnizoare.

50
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Germania Italia
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București - 13 Furnizori

Harta furnizorilor români de fructe și 
legume bio

Principalele piețe de unde ne aprovizionăm 
cu fructe și legume bio, companii prezente 
pe piața românească

Ilfov - 4 Furnizori
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Dintre aceste 44 de companii:

• 17, adică 38% sunt înregistrate pe 

București și în județul Ilfov;

• un număr de 24, adică 54% au sedii 

secundare declarate, deci capacități de producție sau 

logistice suplimentare. În cazul a 12 dintre acestea, 

capacitățile regăsindu-se în alte județe decât cele în care 

firmele își au sediul social;

• 13 sunt distribuitori, iar restul de 31, 

adică 70% reprezintă producători;

• 21, adică 47% au o politică activă pro-

brand și dețin oficial, la OSIM mărcile comerciale sub 

care își comercializează produsele;

• 6, adică 9% pot fi considerate companii 

relativ mari, cu peste 30 de angajați. Recordul, conform 

datelor oficiale din 2020, este de 104 angajați. Un număr 

de 32 de companii, adică 72% au sub 10 angajați.

De la început de drum, când nu era clar ce înseamnă bio 

și ce înseamnă eco și până la structura actuală a pieței nu 

a trecut foarte mult. Aceasta deoarece progresul a fost 

rapid, evident și au fost “arse” multe etape de dezvoltare 

prin care alte piețe au trecut. 

Departe de a fi ajuns la o maturizare a acesteia, trei sunt 

tendințele cele mai evidente atunci când vine vorba de 

piața de fructe și legume ecologice din România:

• Centralizarea ofertei și trecerea acesteia de la 

brandurile de furnizor la brandurile private;

• Dezvoltarea și promovarea producției ecologice 

autohtone;

• Transformarea ambalajelor, atât la nivel de 

design, cât și de eliminare, pe cât posibil, a plasticului 

folosit în ambalarea fructelor și legumelor ecologice.

Pentru companiile care neglijează tendințele actuale, 

fie că vorbim de retaileri sau de furnizorii acestora, 

consecințele se vor vedea în timp și vor veni cu un risc 

considerabil de încetare a activităților pe care le au în 

piață, în deceniul următor.
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Interviu
Nick Vârtej
Manager Comercial

Cooperativa Roua

În 2022 ne concentrăm pe creşterea 
reputaţiei brandului şi pe consolidarea 
lanţului de încredere cu partenerii de 
afaceri. 

Cooperativa Roua este deja un furnizor-cheie pentru 
piaţa de retail modern din România. După doi ani de 
investiţii masive, de optimizare a proceselor interne 
şi mai ales de construcție a unei piețe de desfacere 
cât mai predictibile, Cooperativa Roua se îndreaptă 

spre o nouă etapă de dezvoltare. Pentru 2022, 
Cooperativa Roua pregăteşte mai multe noutăţi 
despre care l-am invitat să ne vorbească pe Nick 
Vârtej, Managerul Comercial al acestei cooperative.

Ce obiective v-aţi fixat pe termen scurt şi mediu?

Principalul obiectiv al membrilor cooperativei este să 

producem şi să punem pe piaţă legume și fructe ecologice 

de calitate premium şi să găsim în România parteneriate 

de valorificare a produselor. Pentru atingerea acestui 

obiectiv este important să ne concentrăm şi pe creşterea 

reputaţiei brandului, să creăm un lanț de încredere între 

brandul Roua și consumatorul final, să consolidăm acea 

notorietate care să influențeze într-un final decizia de 

cumpărare.

Misiunea noastră este şi una de educare a pieţei. Vrem să 

folosim acest capital de încredere pe care îl construim 

în a “muta” cât mai mulţi consumatori din zona 

convenţională în cea ecologică. 

Există cerere și există potențial pe piața din România, 

pentru că pe segmentul de legume şi fructe bio se 

produce mai puţin astăzi decât se poate vinde. Aşadar, ne 

concentrăm pe valorificarea producției prin parteneriate 

stabile şi strategice, şi pe creșterea reputației brandului.

În 2022 toţi membrii cooperativei vor vinde sub un 
singur brand? 

Da, decizia noastră a fost ca din 2022 toţi membrii 

cooperativei să îşi valorifice produsele sub un singur 

brand. Pentru piaţa de retail vom vorbi numai şi numai 

despre brandul Roua. 

Câţi membri are astăzi Cooperativa Roua, ce suprafaţă 
totală aveţi în exploatare şi câte produse puneţi pe 
piaţă?

Cooperativa Roua este formată din şapte membri. 

Deţinem 110.000 mp de spaţiu încălzit și protejat în care 

producem legume şi 750.000 de mp de livezi în sistem 

super intensiv.

Punem pe piaţă undeva la 15 articole: salate, roşii 
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rămâne este să jongleze cu preţul, ca unic diferenţiator. 

Din păcate sunt încă mulţi jucători care pun pe piaţă 

produse de o calitate foarte slabă. După un timp dispar 

din piaţă, dar presiunea asta pe preţ rămâne. În funcţie 

de perioada anului, o presiune suplimentară vine şi din 

zona importurilor. De aceea, este extrem de important să 

avem produse la raft cât mai devreme, să putem vinde 

bine toamna şi primăvara, când şi preţurile pe care le 

putem primi pentru produsele noastre sunt mai bune. 

În 2021 am asistat la creşteri importante ale preţurilor 

la energie şi la diverse materii prime, cu un impact 

important în costurile producătorilor. Cu toţii am fost 

conştienţi de faptul că aceste creşteri mari nu se pot 

regăsi şi în preţurile de la raft. Practic, producătorii nu 

pot menţine preţurile în corelaţie directă cu costul de 

producţie, iar piaţa este foarte concurenţială.

Cu ce atuuri rămân producătorii români în colaborarea 
cu retailerii, care este propunerea ta strategică pentru 
fermierii pe care-i reprezinţi?

Eu cred în lanţul de încredere ce se stabileşte între 

producătorii români şi partenerii din retail. Retailerii 

văd că noi rămânem acolo cu o calitate înaltă, cu o 

disponibilitate bună la raft, cu cantităţi optime şi cu 

suport. Suntem un jucător pe care ei se pot baza, iar cu 

timpul, lucrurile se așază, parteneriatele fiind extrem de 

importante. Nu ne interesează să ne luptăm în prețuri, 

nimeni nu are de câştigat din asta.

Din punct de vedere al CA, aţi încheiat anul cu o 
creştere faţă de 2020? 

Da, am avut o cifră de afaceri mai mare faţă de 2020. 

Estimez că această creştere a fost de circa 300%, dar 

dacă analizăm like for like, atunci vorbim de o creştere 

de aproximativ 200%. Creșterea a venit din mai multe 

direcții. Ne bucurăm să deschidem în fiecare an exploataţii 

noi, ferme noi şi asta ne aduce o creştere organică. Trei 

din fermele noastre au fost în primul an de producţie. 

Apoi, am crescut numărul de articole, cantităţile pe care 

le producem şi am fost ceva mai eficienţi din punct de 

vedere operaţional. În fine, în 2021 am reuşit să fim la 

raft în mai multe reţele de retail.  

În încheiere aş vrea să te invit să adresezi un mesaj 
partenerilor din piaţă cu privire la perspectivele şi 
angajamentele Cooperativei Roua. 

Vreau să-i asigur pe clienţi că vom deveni mai buni cu 

fiecare sezon. Obiectivul nostru este să fim primul 

nume la care clienții noștri se gândesc când vine vorba 

de legumele şi fructele ecologice românești. Vom fi 

prezenţi aici pentru mulți ani, ne-am propus să rămânem 

în continuare cel mai mare jucător din piață, atât prin 

dimensiune, cât și prin calitate. Vom intensifica eforturile 

de promovare, având credinţa că şi pentru retaileri, 

brandul nostru va genera un plus de valoare. 

cherry, roşii mari, ardei capia, ardei gras roşu, castraveţi 

cornichon, vinete, zucchini, morcovi, ridichi roşii, baby 

spanac, spanac, broccoli, pătrunjel, ceapă verde. Din 

2021 am pus pe piaţă varză kale şi ardei jalapeno, care 

au fost o surpriză foarte plăcută. Din acestea, cinci sau 

șase articole sunt disponibile în permanenţă. Vreau să 

menţionez un aspect foarte important şi anume faptul că 

vindem 12 luni pe an. 

În 2022 v-aţi propus să rămâneţi la aceste articole sau 
aveţi planuri pentru extinderea gamei de produse?

Structura producţiei, pe categoria de legume, nu va diferi 

foarte mult de 2021. Nu ne apucăm să producem ceva 

doar pentru că piața o cere, dacă nu suntem convinși 

că avem capabilități de producție care să ne permită să 

avem un produs de calitate superioară. O oportunitate 

mare pe care o vedem în categoria de legume este la 

rădăcinoase. Toată categoria de rădăcinoase este una 

importantă în piaţă, iar la raft sunt puţine produse bio, 

aşa că vom veni cu nişte noutăţi aici.

În schimb, în segmentul de fructe, vom aduce pe piaţă 

pentru prima oară cireşe. Avem două ferme – Fundeni 

şi Băneasa (Giurgiu) care vor intra pe rod, ele fiind în 

primul an de producţie. În viitorul nu foarte îndepărtat, 

vom produce caise bio, piersici şi nectarine.

Tot în 2022 vom produce şi pepeni verzi. 

Ce alte obiective aveţi în 2022 în privinţa producţiei şi 
a produselor puse pe piaţă?

Dincolo de aceste lansări, foarte important pentru noi 

este ca în 2022 să reuşim să punem pe piaţă anumite 

produse mult mai devreme. Anul trecut, ne-am 

concentrat pe soluţionarea unor aspecte operaţionale şi 

am venit cu un volum mai mare de produse în piaţă, în 

momentul în care toată lumea oferea deja acele produse, 

chiar și exploatațiile fără încălzire.  Anul acesta ne vom 

mai concentra eforturile şi către optimizarea ambalajelor 

şi a operaţiunilor de sortare. 

Ce noutăţi pregătiţi în zona ambalajelor?

Ne preocupă tot ce ţine de sustenabilitatea produselor, 

în zona aceasta vom veni cu nişte noutăţi, pentru că este 

un subiect foarte important pentru noi dar şi pentru 

partenerii noştri. 

Cum a fost 2021 pentru Cooperativa Roua şi cum 
apreciezi sezonul anterior ca dinamică şi provocări? 

Din punct de vedere al producției, 2021 a fost un an 

bun pentru membrii cooperativei. Piața însă a fost 

una foarte dificilă în 2021. Presiunea pe preţ a fost 

extraordinar de mare. Mare parte din această presiune 

vine din zona producătorilor mici care nu îşi evaluează 

corect afacerea, nu îşi fac atent calculele şi tot ce le 
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U n  s o r t i m e n t  a f l at  l a  î n c e p u t  d e  d e z v o lta r e

Fără a le asigura anvergura sortimentală aferentă 
cartofilor convenționali, pentru gama eco, retailerii 
au mizat, în primul rând, pe acoperirea nevoii de 
bază. Nu putem vorbi încă, în cazul acestei game, 

de o diversificare în funcție de soi sau după tipul de 
consum (ex. prăjit, salată, copt etc.) și nici măcar de 
o diferențiere pe culoare: albi sau roșii. Există unele 
excepții, pe care le voi detalia în cele ce urmează.

Cartofii 

Dacă excludem din această gamă cartofii dulci, numărul 

de articole listate este relativ mic. Majoritatea retailerilor 

au mers pe varianta de 1 kg, iar Kaufland și Cora au optat 

pentru 750 de grame.

Prețurile nu au mari oscilații, trendul a fost ușor crescător 

din primăvară, când încă vorbeam de marfă din producția 

2020 și a continuat să crească la începutul sezonului 

2021, în toamnă. 

Noul sezon de producție nu a dus, în octombrie-

noiembrie, decât la mici evoluții descendente, semn că 

pentru lunile ce urmează nu vor exista prețuri mai mici 

decât în perioadele similare, anterioare.

Cele mai multe apariții în promoție au fost consemnate 

la Mega Image (trei apariții, dintre care două în prima 

parte a anului – deci producție 2020) și Selgros (două 

apariții, în total patru săptămâni, în condițiile în care 

Selgros promovează cu valabilitate de două săptămâni). 

Surprinzător, nimic dinspre Lidl și Carrefour, însă lipsa 

de susținere pentru acest articol nu este ceva ieșit din 

comun. 

Se pare că atributul eco nu este suficient pentru 

promovarea și dezvoltarea acestei game de articole. 

Simpla ambalare, fără niciun fel de plus valoare nu 

duce la vânzări spectaculoase. Și mai este un aspect 

de menționat. Cartofii, atât cei eco, cât mai ales cei 

convenționali poartă în ochii consumatorilor o etichetă 

cu greutate. Este vorba despre amprenta națională foarte 

pronunțată, fiind un articol pentru care consumatorii 

acceptă cu greu alte origini decât cele autohtone. În 

cazul cartofilor eco, lipsa aproape completă a producției 

de origine România atârnă greu, când retailerii iau decizii 

referitoare la diversificarea sortimentală.

O minimă diferențiere este încercată de Carrefour. Cu un 

spațiu generos la dispoziție și cu o deschidere 
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evidentă către sortimentul de fructe și legume ecologice 

în general, acest retailer își permite să experimenteze o 

oarecare dezvoltare în adâncime, aspect nu foarte ușor 

de obținut în condițiile actuale ale pieței. Astfel, printr-

un parteneriat cu unul dintre puținii producători români, 

chiar și pentru o perioadă scurtă de timp (săptămânile 

24-30), cei de la Carrefour au reușit să listeze două 

articole diferite de cele existente în piață și anume:

 • Cartofi noi albi: 1kg.

 • Cartofi noi roșii: 1kg

asigurând astfel atât diferențierea originii, cât și 

diferențierea pe culoare.

Strategia aceasta a fost urmărită și de Cora, cele două 

articole menționate mai sus regăsindu-se și în sortimentul 

acestora, însă doar pentru perioada săptămânilor 26-31.

Un alt gen de diferențiere vine odată cu încercările 

de listare în funcție de soi și tip de consum. Pe piața 

cartofilor ecologici nu există, evident, aceeași explozie 

de sortimente, soiuri, utilizări sau producători ca și în 

cazul cartofilor speciali, convenționali. Există un singur 

articol, ambalat la 500 g, listat de Cora, Carrefour, Freshful 

și Selgros și livrat de același distribuitor, originea nefiind 

românească. 

Încercarea de a indica, prin denumire, o utilitate 

produsului și anume “cartofi pentru cuptor” este de 

salutat, atât timp cât soiul de cartofi se și pretează la 

acest gen de utilizare. Însă, dacă respectivele soiuri de 

cartofi nu sunt neaparat destinate unui astfel de consum, 

nu avem decât o altă găselniță de marketing, de fapt o 

încercare a furnizorului de a valorifica și calibrele mici, 

mai greu vandabile.

Concluzionând, ne aflăm în fața unui sortiment care se 

găsește, încă, într-o etapă incipientă de dezvoltare. 

La un moment dat, exista în piață un alt nivel de așteptare 

și convingerea că marii producători de cartofi se vor 

orienta și către producția de cartofi în sistem ecologic. 

Însă acest lucru nu s-a întâmplat pâna acum, provocările 

de ordin logistic fiind, se pare, mai mari decât beneficiile.

lipsa aproape completă a producției de 
cartofi eco cu origine din România atârnă 
greu, când retailerii iau decizii referitoare 
la diversificarea sortimentală.



p r e ț u r i l e  a u  t e n d i n ța  d e  a  c r e ș t e  t o a m n a ,  d a r  n u  p o t 
e g a l a  c o taț i i l e  d i n  p r i m ăva r ă

În cazul castraveților, chiar dacă nu vorbim de un 
număr mare de articole, dezvoltarea pe orizontală 
este maximă. 

Întâlnim în variante eco, toate tipurile de castraveți 
regăsite și în sortimentele convenționale. 

Castraveți

Cele mai multe 

articole listate au 

fost reperate la 

rafturile Carrefour, 

în timp ce Penny, 

Selgros sau Metro 

s-au rezumat doar la 

listarea unui articol 

de bază.

Cea mai constantă apariție la raft, cu o prezență 

neafectată de sezonalitate este cea a castraveților 

lungi, cunoscuți sub denumirea de Fabio. În majoritatea 

cazurilor, a fost vorba de listarea lor la bucată, în timp ce 

sortimentul convențional este vândut, în cele mai multe 

situații, la kilogram. 

Evoluția prețurilor, în cazul castraveților Fabio ecologici, 

este asemănătoare cu cea a castraveților convenționali. 

Prețurile sunt mai ridicate primăvara, când sursele de 

aprovizionare sunt, în general, din sudul continentului 

(Grecia, dar mai ales Spania) și, evident, mai mici pe 

perioada verii, atunci când pe piață există și alternative 

autohtone. Prețurile au din nou tendința de a crește în 

toamnă, dar fără a egala cotațiile din primăvară.
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Un exemplu de expansiune pe verticală este cel de la 

Carrefour, acolo unde sunt listate separat, atât articolul 

cu origine de România, cât și articolul similar din import. 

Ambele articole se găsesc la raft mai ales în perioadele 

de debut și sfârșit de sezon autohton și au, de cele mai 

multe ori, prețuri diferite de vânzare.

Cel de-al doilea articol în funcție de importanță în cadrul 

acestui sortiment, îl reprezintă castraveții Cornichon. 

Spre deosebire de Fabio, aici sezonalitatea este evidentă, 

iar originea produsului a fost, de cele mai multe ori, 

locală, cu excepția unor situații, mai ales la început de 

sezon, când au existat pe piață și castraveți Cornichon cu 

origine de Bulgaria. 

În acest caz, vânzarea s-a făcut la caserole de 500 g, 

perioada în care aceștia au fost observați la rafturi fiind 

între săptămânile 22 și 46, cu situații izolate (ex. Auchan), 

unde, grație unor negocieri de succes sau poate unor 

stocuri existente, au fost reperați până spre sfârșitul 

lunii noiembrie 2021. 

Sezonul a fost deschis de Carrefour și Mega Image și 

închis, așa cum menționam anterior, de către Auchan, 

prețurile fiind mult mai mari la sfârșitul sezonului decât 

la începutul acestuia. Singurele rețele comerciale care au 

avut curajul, dar și resursele de a promova articolul, au 

fost Mega Image (săptămâna 28) și Kaufland (săptămâna 

33).

Un al treilea tip de sortiment este reprezentat de 

castraveții semilungi și de cei tip snack. Aceștia, la fel 

ca și variantele convenționale, sunt mai puțin populari 

în rândul consumatorilor și vin, de cele mai multe ori, 

să suplinească o ofertă slabă, venită în conjuncturi 

nevaforabile ale pieței pentru articolele-tractor din 

această categorie. 

Cu excepția castraveților tip snack, acolo unde s-a 

încercat promovarea ideii de a fi consumați (alături de 

sortimentele asemănătoare de ardei, morcovi sau roșii 

cherry) ca o gustare sănătoasă, în rest nu au existat 

eforturi concrete de a dezvolta aceste articole ca 

alternative viabile la castraveții Fabio sau Cornichon. 

Încercări de acest fel, în cazul sortimentului eco, au fost 

făcute de:

• Mega Image (1 articol – listat la 400 g);

• Lidl (1 articol – listat la 500 g), la fel ca și Freshful;

• Kaufland (1 articol – listat la bucată şi denumit 

castravete “de grădină”);

• Cora (1 articole – listat la 400g);

• Carrefour (2 articole: unul la 400g - identic cu cel 

comercializat de Mega Image și Cora și unul la 350 g, 

de tip snack).

În legătură cu producția de origine din România, dacă 

în sezonalele anterioare numărul furnizorilor era destul 

de mic, în anul 2020 am consemnat deja apariția unor 

producători noi, precum: Cooperativa Roua, Bio Fresh 

Banat – în cazul castraveților Cornichon sau a unor 

colaborări, precum cea dintre More Bio Commerce și 

Ștefan Dorinel (Balaci, Teleorman) – în cazul celor Fabio. 

Anul 2021 a adus consolidarea poziției majorității acestor 

producători pe piață, în perioada sezoanelor respective.
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vâ r f u l  d e  l a n c e  d i n  t o ată  o f e r ta  d e  a r t i c o l e  e c o

Tomatele eco reprezintă una dintre categoriile 
cele mai bine dezvoltate, atât ca număr de 
articole, cât și ca atenție acordată din partea 
producătorilor români. 

Ne raportăm doar la sezonul clasic, barierele 
legate de producția în sezonul rece, nefiind încă 
înlăturate, spre deosebire de alte țări din jurul 
României, precum: Ungaria, Slovacia sau Cehia.

Tomatele

În 2021, în categoria tomatelor eco, un total de 32 de 

articole au fost listate în tot retailul din țara noastră. 

Vorbim, în mare parte, de articole similare, dar la 

gramaje diferite sau chiar de aceleași articole, cu origine 

din România sau din import, aflate în același moment 

la vânzare, pe rafturile aceluiași retailer, dar cu prețuri 

diferite. Este cazul capetelor de sezon, dar, surprinzător, 

uneori chiar și de mijlocul sezonului, de fiecare dată 

când cererea de produs românesc depășea oferta, adică 

posibilitățile de producție.

Sortimentul este alcătuit din următoarele tipuri de articole:
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Diferenţele de preţ între sortimentele ecologice sunt 

relativ ridicate și percepute mai puţin corect de către 

clienţi. Acest lucru se datorează mai ales numeroaselor 

ambalări, neexistând o bază clară de comparaţie. 

Din perspectiva consumatorilor, raportarea la unitatea 

de bază, respectiv kilogram este deficitară, iar acest 

aspect este și mai dificil când vine vorba de sortimentele 

convenționale similare.

Pentru a detalia evoluțiile sezoniere ale prețului, am 

ales să punctăm trei dintre articole, mai puțin afectate 

de sezonalitate și care au existat la comercializare pe tot 

parcursul anului, indiferent de originile lor:

• Roșii 500 g;

• Roșii cherry 250 g;

• Roșii mini Roma 250 g.

După cum se poate observa, sortimentul de roșii 

normale a avut cel mai mic preț la începutul anului, 

iar pe parcurs, nici măcar după săptămâna 21, odată 

cu debutul sezonului de producție locală, prețul nu a 

cunoscut o scădere semnificativă.

Mai mult decât atât, au existat perioade lungi în timpul 

verii, mai ales la trecerea dintre ciclurile de producție 

(așa cum sunt acestea consemnate în cazul producției 

convenționale), când produsul a înregistrat o ofertă net 

inferioară și a fost temporar delistat. 

Rețelele comerciale care au făcut acest pas, au mizat pe 

variantele cherry, atât clasice, cât si cele tip mini Roma, 

a căror furnizare a fost mult mai constantă.

Cu cea mai mare pondere dată de 
roșiile cherry, cele mai frecvente 
gramaje sunt cele de 250 de g și 
500 de g. 
Rețelele comerciale de suprafață 
mare conduc în topul listărilor, 
respectiv Cora și Carrefour, 
urmate, la mare distanță, de alți 
retaileri cu suprafețe generoase 
precum Auchan și Selgros, dar și 
de rețele precum Mega Image sau 
Freshful, care au experimentat 
destul de mult, listând sortimente 
și gramaje diferite.
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Cu o popularitate în creștere sunt și tomatele cherry tip mini Roma, articole care în cazul 
variantelor convenționale se află într-o continuă dezvoltare. În cazul sortimentelor 
ecologice, majoritatea rețelelor comerciale le-au inclus în sortiment, atât la 250 g, cât și 
la 500 g, această din urmă variantă fiind mai des întâlnită pe timpul sezonului de România.

Acest sortiment a fost și cel mai longeviv, dacă este să ne 

raportăm la sezonul de producție 2020. Ceva cantități cu 

origine din România au fost reperate la rafturi, chiar și în 

primele săptămâni ale lui 2021. 

De asemenea, este sortimentul cu cel mai timpuriu 

debut, respectiv săptămâna 16, cu mai mult de o lună 

înaintea sortimentului de tomate clasic. De asemenea, 

privind sezonul în întregime, per ansamblu, prețurile 

la aceste sortimente au fost ceva mai ridicate decât 

cele ale sortimentelor similare rotunde, cu excepția 

unei perioade de cca. 4-6 săptămâni, din a doua parte a 

sezonului.

Cel mai activ retailer din punct de vedere al promoțiilor 

s-a dovedit a fi Carrefour. A fost rețeaua care a promovat 

cele mai multe articole, chiar dacă în prima parte a 

sezonului startul l-au avut cei de la Mega Image. Însă, 

mai ales în lunile de toamnă, prin parteneriatul cu Bio 

Culture, aproape săptămână de săptămână au promovat 

cel puțin un articol. Au făcut acest lucru atât în format 

clasic, reviste online, dar și prin aplicația Act for Good.

În cazul roșiilor cherry rotunde, acestea au fost, în principal, ambalate la 250 și 500 g. 
Sezonul autohton a debutat mai devreme, adică în săptămâna 18 și au existat fluctuații de 
prețuri consistente. În cazul roșiilor cherry eco, prețurile ceva mai reduse s-au înregistrat la 
începutul anului, după care, indiferent de sezon, au fost sus, cu cotații mari, în trimestrul IV.
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Ne-a surprins numărul mic 

de acțiuni promoționale ale 

retailerului Kaufland, însă din 

structura sortimentală reiese că 

acest aspect nu este o prioritate 

în cazul lor. Alți comercianți, 

precum: Profi, Penny sau Metro 

nu au promovat niciun articol 

din această categorie, în cazul 

acestora simpla prezență a unul 

sau două articole în sortiment 

fiind deja suficientă.

După cum menționam anterior, 

numărul producătorilor români 

de tomate ecologice a crescut 

simțitor în ultimele sezoane. 

Concurența nu se simte, din 

acest punct de vedere, strict 

referitor la prețuri. Nivelul 

competiției este mult mai ridicat și se manifestă începând 

cu multitudinea de varietăți și soiuri și până la nivel de 

ambalaje, acestea fiind din ce în ce mai eco friendly sau 

având concepte și un design cu mult peste media pieței, 

în acest moment.

Fără a exagera, pot să afirm cu tărie că aceasta este grupa 

de articole cea mai evoluată și cu cele mai multe opțiuni, 

când vine vorba de dezvoltare pe verticală, fiind practic 

vârful de lance în oferta de articole eco din România.
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Interviu
ramona pandelaș
Owner

Letca

Dorinţa noastră este să oferim 
consumatorului o experienţă unică, de la 
ambalaj până la gust

Noua generaţie de antreprenori reuşeşte 
cu succes să asigure o continuitate a 
afacerilor în agricultură. Însă nu doar atât. 
Antreprenorii tineri care nu au neapărat un 
background în agribusiness aduc o reală 
înnoire a modului în care se face agricultură, 
dar şi o schimbare de atitudine. Orientarea 
către nişe, către plusvaloare, viziunea 
sustenabilă asupra afacerilor şi, nu în 

ultimul rând, preocuparea către inovare şi 
către adaptarea serviciilor şi produselor la 
nevoile pieţei sunt, în mod vădit, specifice 
noilor generaţii de antreprenori.

Am regăsit aceste preocupări şi principii 
şi la Ramona Pandelaş, omul care se află 
în spatele unui business foarte tânăr, dar 
foarte dinamic din România: Letca.

Care este povestea Letca, cum s-a născut ideea 
şi cât a durat, de la concept și până la lansarea 
afacerii?

Ideea Letca s-a “copt” încă din 2015. Sunt mamă 
a doi copii și am căutat întotdeauna să fac alegeri 
sănătoase pentru alimentaţia lor. Mi-am dorit să-i 
învăţ ce înseamnă plăcerea de a consuma fructe şi 
legume proaspete, gustoase, de sezon. 

Așa că am început să mergem împreună în pieţe 
să căutăm acele roşii zemoase, gustoase şi 
parfumate pe care mi le aminteam cu nostalgie din 

perioada în care eram copil şi pe care le savuram 
din grădina bunicii. Pentru că am vrut ca și copiii 
mei să descopere bucuria de a mânca legume și 
să le ofer acel gust greu de găsit astăzi, ideea de 
a cultiva roşii şi alte legume a fost un pas natural.

Estimativ, la cât se ridică investiţiile realizate 
în etapa de început?

Valoarea totală a investiţiei de la momentul 
înfiinţării afacerii și până în prezent este de 
aproximativ 4 milioane de euro. Construcţia serei 
şi tehnologia implementată au avut cea mai mare 
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au o temperatură controlată pentru depozitarea 
temporară, răcirea şi păstrarea la temperaturi 
optime, astfel încât legumele să ajungă proaspete 
la consumatorul final. Grație acestor aspecte, 
putem asigura produse la raft pe tot parcursul 
anului. 

Totodată, susţinem şi implementăm politici 
concrete de sustenabilitate, aspect esențial și 
definitoriu pentru noi, chiar dacă, uneori, nu 
este cel mai uşor lucru de făcut. La Letca utilizăm 
ambalaje 100% biodegradabile, sustenabile și 
provenite din procesul de reciclare. De asemenea, 
colectăm apa de ploaie de pe seră, pe care 
o utilizăm ulterior pentru irigarea plantelor, 
încălzirea serelor se face cu biomasă și colectăm 
selectiv și reciclăm deșeurile.

Cum colaboraţi cu marii retaileri şi care au fost 
lucrurile pe care aţi reuşit să le faceţi mai bine, 
ca urmare a experienţelor avute?

În tot acest timp, am simţit o susţinere extraordinar 
de mare din partea retailerilor. Am colaborat cu 
aceștia pentru o mai bună planificare a producţiei, 
fapt ce ne-a ajutat semnificativ. Astfel, am putut 
să efectuăm o previzionare mai clară şi în zona 
de ambalare şi depozitare. Am planificat mai bine 
zilele de recoltare şi de livrare, astfel încât să 
ajungem la maximum 24 de ore între momentul 
recoltării şi momentul în care produsul ajunge pe 
raft.

În final, vă rog să ne spuneţi care au fost pentru 
Letca cele mai importante provocări ale anului 
2021 şi ce obiective aveţi pentru 2022?

Așa cum știm, pandemia a avut un impact major în 
toată industria alimentară și nu numai. În ultimii 
doi ani a trebuit să ne adaptăm foarte rapid la 
fluctuaţiile mari de consum de la o lună la alta 
și de la un anotimp la altul. Impredictibilitatea a 
fost greu de gestionat, mai ales că discutăm de 
produse proaspete.

Apoi, toate creşterile de preţ din 2021 au avut un 
impact destul de mare la nivelul costurilor, nimeni 
nu a fost scutit de presiunea tot mai mare adusă de 
scumpirile materiilor prime, ale combustibililor, 
energiei electrice ş.a.m.d. Din pricina acestor 
aspecte, suntem atenţi şi căutăm soluţii în 
mod permanent pentru a optimiza costurile de 
producție.
În 2022 vom continua să inovăm, să lansăm 
produse noi şi să suprindem clienţii finali cu 
noi produse organice, durabile şi responsabile, 
oferindu-le o experiență unică de la producţie 
până în farfurie.

pondere din această investiţie, aproximativ 70%.

Vă invit să punctăm ce înseamnă astăzi Letca, 
din punct de vedere al suprafeţei cultivate, 
număr de produse şi soiuri disponibile.

Suntem, din câte ştiu până în prezent, cel mai mare 
complex de sere din sticlă care cultivă legume bio 
din România. Ne aflăm la doar câteva minute de 
Bucureşti, în localitatea Letca Nouă. 

Complexul nostru de sere din sticlă însumează o 
suprafaţă de aproape două hectare, iar în sezon 
extindem culturile în câmp și alte spații protejate 
pentru a răspunde cererii crescute. Pentru că 
preferințele consumatorului de astăzi sunt tot 
mai diversificate și particulare, producem o 
gamă variată de legume, în principal tomate, în 
diverse soiuri, gusturi, culori şi calibre. În 2021, 
am introdus în culturile noastre roşia tradițională 
românească rotundă, care a fost primită foarte 
bine de către retaileri şi de către consumatorii 
finali. Am introdus, de asemenea, în sortimentul 
nostru roşiile cherry rotunde, cherry prunişoare, 
roșiile galbene şi negre. 

Totodată, am lansat în toamna anului trecut 
două noi sortimente, respectiv roşia Roma şi 
roşia prunişoară mare, soiuri primite cu mare 
deschidere de către consumatori. Producem, de 
asemenea, ardei de diverse tipuri și culori: ardei 
gras roşu, tricolor şi ardei iute, dar și dovlecei 
româneşti, zucchini şi dovlecei galbeni. 
În total, anul trecut am pus pe piaţă 18-19 articole 
diferite și după cum poate fi observat, ne-am 
dorit să mizăm pe diversificare, dar una în acord 
cu cerinţele clienţilor la care acordăm o atenție 
sporită.

Care credeţi că sunt atuurile Letca în piaţă, 
diferenţiatorii faţă de competiţie?

Cred că un diferenţiator major este faptul că ne 
adaptăm destul de repede la nevoile pieţei, pe 
toate palierele: gust, sortiment, gramaj, ambalaj 
sustenabil. Suntem preocupaţi de inovare. Inovăm 
pentru a ne surprinde clienţii şi partenerii cu 
cele mai bune soluţii. Pentru noi, acest element 
înseamnă alegerea celor mai noi metode de 
cultivare sustenabile, alegerea celor mai bune 
soiuri de legume şi oferirea de servicii şi produse 
care să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale 
clienţilor şi partenerilor noştri. 

Dorinţa noastră este să oferim consumatorului o 
experienţă unică, de la ambalaj și până la gust. 
Un alt diferențiator este faptul că serele noastre 
produc legumele bio şi sunt dotate cu spaţii ce 
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M o r c o v i i  -  u n  “ m u s t  h av e ”  î n  s o r t i m e n t u l  d e  l e g u m e 
e c o l o g i c e

Cu un număr relativ mare de articole listate – 18, cu 
morcovii – de departe articolul cel mai important, 
rădăcinoasele reprezintă o grupă de articole cu 
potențial ridicat de dezvoltare în adâncime. Nici 

pe orizontală nu s-a atins dezvoltarea maximă, 
existând încă articole convenționale care nu au 
corespondent în gama eco.

Rădăcinoase

Și în cazul acestui sortiment, cele mai 

multe articole listate au fost consemnate 

la Carrefour, în timp ce Penny, Selgros 

și Metro punctează doar cu articolul-

vedetă, iar Profi nu a listat încă nimic 

din această gamă.

În funcție de tipul de articole, 

situația este următoarea:

Așa cum menționam anterior, morcovii eco (atât cei 

obișnuiți, cât și cei baby), reprezintă peste 50% din 

totalul articolelor listate în cadrul acestui sortiment. Cea 

mai frecvent întâlnită ambalare este cea la 500 g, însă 

sunt și retaileri care ies din tipar și mizează pe gramaje 

superioare: Kaufland – 750 g și Lidl – 1 kg. Așa cum o face 

și în cazul altor sortimente, Carrefour are listați, separat, 

morcovii eco de origine din România, ambele articole 

fiind la același gramaj – 500 g. Pe parcursul anului 

2021, morcovii cu origine din România au fost foarte 

puțin întâlniți la raft (săptămânile 19-20), însă chiar 

și așa, există premise de dezvoltare pentru sezoanele 

următoare.

Morcovii, în varianta lor clasică, reprezintă deja un “must 

have” în sortimentul de legume ecologice. Articolul 

este în permanență listat în sortiment, fiind într-o mică 

măsură afectat de sezonalitate.
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P r e ț u r i l e  a u  f o s t  r e l at i v  c o n s ta n t e  î n  p r i m a  pa r t e  a  a n u l u i  2 0 2 1 ,  d a r  a u 
c r e s c u t  d i n  s e p t e m b r i e ,  o d ată  c u  r e c o lta  n o u ă ,  a s p e c t  c a r e  a n u n ță ,  c e l 
m a i  p r o b a b i l ,  u n  s e z o n  c u  p r e ț u r i  r i d i c at e ,  o f e r tă  d e f i c i ta r ă  ș i  p r o m o ț i i 
m a i  p u ț i n  n u m e r o a s e .

Este totuși unul dintre articolele ecologice preferat de 

cei de la Carrefour, acest retailer având nu mai puțin 

de nouă apariții promoționale în săptămâni diferite, cu 

mult înaintea celor de la Selgros (patru săptămâni – două 

apariții) sau Lidl (șase apariții – ei având listată varianta 

de 1kg.).

În cazul morcovilor baby, ambalările diferite existente: 

la 150 g, 200 g și 250 g nu sunt neaparat o consecință 

a unor cerințe de consum exprese, ci reprezintă, mai 

degrabă, soluții provenite de pe diferite piețe externe 

mult mai mature (Germania, Danemarca, Spania), de 

unde sunt importate aceste articole, deoarece producția 

din România este încă la început de drum.

Pionieri pe segmentul morcovilor ecologici de provenineță 

locală pot fi considerați Auchan și Carrefour (fiecare cu 

câte un articol listat), dar și Mega Image și Lidl, ambii 

încercând câte două variante de gramaj.

Tot la capitolul morcovi eco, ar mai fi de consemnat și 

explorările în adâncime realizate de:

• Mega Image –mix de morcovi la kg – unul dintre 

puținele articole ecologice comercializate vrac în 

retailul din România;

• Carrefour –mix de morcovi la caserolă de 750 g – 

marcă proprie.

Rădăcinoase albe

În cazul rădăcinoaselor albe, există încă puține abordări, 

deși potențialul este mult mai mare:

• Păstârnac – listat doar la Lidl (500 g), Auchan 

(300 g) și Carrefour (care a testat inițial 500 g și apoi 

a optat pentru varianta la 250 g);

• Pătrunjel-rădăcină – listat de curând doar la 

Carrefor, la 300 g și chiar cu origine din România.

La sfeclă roșie și la țelină, situația este asemănătoare 

cu cea a rădăcinoaselor albe, numărul de articole fiind 

relativ mic, iar ambalările cam aceleași:

• Sfeclă roșie – doar la 500 g (Kaufland, Cora, 

Carrefour), dar și 350 g (Auchan – articol provenit 

exlusiv din import);

• Țelină-rădăcină – doar la 500 g – listat doar la 

Cora și Carrefour, o adevărată provocare, dată fiind 

natura specifică a produsului.

Există, mai ales pe sfeclă, mai multe încercări de 

producție de origine din România.

Dacă în trecut, rădăcinoasele erau articolele cu cea mai 

mare diferență de preț față de cele convenționale, în 

anul 2021, aceste diferențe s-au mai estompat. 

Însă, produsele ecologice continuă să înregistreze prețuri 

ridicate la raft și, de aceea, pot fi în viitor atractive și 

pentru producătorii români specializați, deoarece, am 

constatat că nișa consumatorilor de astfel de produse 

există și, mai mult, este într-o continuă dezvoltare.
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C o n o p i d a  e c o  a  l i p s i t  d e  l a  r a f t  î n  t o t  s e z o n u l  c a l d

În mod surprinzător, cele mai reprezentative 
articole din această categorie, pe segmentul bio, 
nu sunt varza albă sau cea roșie. Deși ar exista 
potențial, nici producția autohtonă nu excelează la 
acest capitol. În general, două ar fi motivele pentru 
care articolele din această categorie sunt atât de 
slab reprezentate în sortimentul ecologic: 

• Natura specifică a produselor și dificultățile 
privind ambalarea;

• Costurile ridicate în sistem ecologic versus 
prețurile reduse din sistemul convențional.

Cele mai importante articole ale subcategoriei sunt, 
așa cum menționam, altele decât varza.

Vărzoasele

Însă și în cazul acestora, variațiunile pe aceeași temă 

sunt multiple. Gramajele și confecționările specifice 

altor piețe decât cea românească, de unde vin, de fapt, 

majoritatea cantităților, care diferă și în funcție de 

perioada din sezon, nu fac decât să sporească confuzia 

în rândul consumatorilor.

Spre exemplu, Carrefour are cele mai multe articole 

listate, opt. Ei bifează atât întreaga sortimentație, dar au 

listate și multe articole, fără a impune în mod deosebit 

furnizorilor o anumită linie.
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În cazul conopidei eco, de exemplu, Carrefour a avut 

în sortiment atât articolul la bucată, cât și la kilogram. 

Este de asemenea cazul verzei albe, iar broccoli este 

listat, în funcție de sezon, când la 400, când la 700 g. Nu 

este neapărat un aspect negativ: din dorința de a avea 

continuitate la raft, apar și compromisurile de acest fel, 

dar soluția nu este tocmai apreciată de consumatori.

Cele mai îndrăznețe rețele comerciale în a promova/

populariza articole din acest sortiment au fost Auchan, 

Kaufland și Lidl, acest lucru realizându-se mai ales 

în prima parte a anului (cinci din cele șase acțiuni 

consemnate) și, mai ales, la broccoli.

Prețurile celor mai frecvent întâlnite sortimente, 

respectiv: conopidă la bucată (fără un gramaj predefinit) 

și broccoli la 500 g au fost fluctuante. Menționăm că în 

cazul conopidei eco, perioada în care aceasta nu a fost 

deloc prezentă la raft a fost între săptămânile 22 și 39, 

practic pe întreaga durată a sezonului cald, iar diferențele 

mari de preț, întregistrate la diferiții competitori, țin mai 

ales de calibrele acceptate.

La broccoli, perioada de pauză datorată temperaturilor 

ridicate a fost ceva mai scurtă, iar în a doua parte a 

sezonului prețurile au fost sus, fără tendințe evidente de 

reducere.

Prin excelență, vărzoasele sunt articole frecvent întâlnite 

în perioadele reci, toamna și primăvara, când s-au putut 

remarca și producătorii români (Cooperativa Roua sau 

Ecokult), dar mai ales iarna, când marfa este de origine 

din Italia. 

În respectiva perioadă: decembrie - februarie/martie, ele 

înregistrează și cele mai mici prețuri din an, bineînțeles, 

și în funcție de calitatea sezonului în zonele de producție, 

respectiv Puglia și Latina, din centrul Italiei sau Murcia și 

Almeria, din Spania.
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d i n  c e  î n  c e  m a i  m u lt e  p r o d u s e  a u t o h t o n e  î n  s e z o n

Ardeii eco sunt una dintre cele mai consistente 
categorii de articole, mai numeroasă pe eco, 
chiar decât unele categorii mult mai importante 
în convențional, precum citricele sau merele. 

Dezvoltarea categoriei s-a datorat atât multitudinii 
tipurilor de ardei sau a diferitelor gramaje abordate, 
dar și faptului că pe perioada sezonului există o 
bogată ofertă din producția locală. 

Per ansamblu, la fiecare 

retailer în parte, în categoria 

ardeioase, a fost listat un 

număr diferit de articole, 

în funcție de strategia și 

viziunea proprie.

Ardeioasele

Întreaga grupă de articole poate fi ușor categorisită, 
în funcție de varietatea de ardei, respectiv:

• Ardei blocky tip California (inclusiv 
mixuri);

• Ardei blocky tip Bianca;

• Ardei ascuțiți tip Kapia – roșii și verzi;

• Ardei iuți (chilli);

• Ardei mini (snack).

Așadar, retailerii de suprafață mare sunt din nou 

campionii listărilor. De asemenea, pentru scurta perioadă 

în care a activat pe piață, Freshful are o ofertă destul de 

consistentă.

Cel mai des întâlnite articole sunt mixul de ardei California 

– denumit “Ardei bicolor 400g”, ardeiul California roșu 

400 g și ardeiul iute 100 g, din păcate, cu mici excepții 

sezonale, provenite numai din surse externe. 

Un avantaj major totuși, îl reprezintă continuitatea foarte 

bună, aceste articole fiind prezente la raft întreg anul.

La fel ca în cazul multor legume ecologice, prețurile 

au fost ceva mai reduse în prima parte a anului, dar au 

început să crească în perioada sărbătorilor de primăvară. 

Apoi, din lipsa alternativelor locale, prețurile s-au 

menținut sus, având o tendință ușoară de coborâre 

spre sfârșitul anului, însă nu până la nivelurile atinse la 

început de 2021.
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California roșu 400 g a avut cotații similare celui bicolor, 

însă a fost mai puțin prezent la raft, mai ales în primele 

luni ale anului. Apoi, din al doilea trimestru, a devenit 

o prezență obișnuită la raft, fiind împins puternic în 

față (inclusiv prin acțiuni promoționale), cunoscut 

fiind faptul că acest tip de ardei este, practic, liderul în 

categoria similară convențională.

De asemenea, ardeiul iute 100 g a început anul timid, 

fiind listat în ianuarie 2021 în doar două rețele – Carrefour 

și Selgros. Ajutat și de producția locală consistentă din 

timpul sezonului, a terminat anul fiind listat în nu mai 

puțin de șapte rețele comerciale. 

Carrefour, Auchan și Freshful au avut fiecare, la un 

moment dat, chiar disponibile ambele variante (articole): 

atât din producție de România, cât și din import. Evoluția 

prețului a fost următoarea:

Ardeiul gras tip Bianca, cea mai populară varietate în 

rândul consumatorilor din România, nu are momentan 

surse externe de aprovizionare. 

În anul 2021, sezonul autohton a debutat în săptămâna 

27, prin colaborarea dintre retailerul Lidl și Ferma 

Heritage, gramajul agreat fiind cel de 400 de grame. 

Până la sfârșitul sezonului, articolul a mai fost listat de 

Cora și de Carrefour, însă, în ambele cazuri, a fost reperat 

sporadic la raft, semn că sezonul 2021 a fost unul de test, 

urmând ca în 2022 să observăm o creștere a prezenței.

În sezon, ardeiul gras eco tip 
Bianca a avut același preț de raft 
la Lidl – adică 5,99 lei. Creșterea 
a apărut abia în săptămâna 38, 
înregistrând până la sfârșitul 
sezonului, săptămâna 43, o altă 
majorare (6,99 lei), preț la care 
a fost reperat pentru ultima 
dată în sezon. 
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Cu toate că ardeioasele reprezintă o 

grupă numeroasă de articole, numărul 

acțiunilor promoționale nu a fost ridicat. 

Au fost promovate, cu predilecție, articole 

cu surse stabile de aprovizionare, precum 

ardeii California, atât roșii, cât și bicolor 

dar și ardeii Kapia. Varianta la 500 g a fost 

cel mai promovat articol de origine din 

România, mai ales de către Carrefour.

Selgros și Carrefour sunt rețelele care par să fi 

depus cele mai multe eforturi în a populariza 

această gamă, în timp ce, chiar dacă au 

potențialul de a o face, cei de la Lidl au preferat 

să promoveze alt tip de articole ecologice. Și în 

acest caz, sezonul autohton aduce, în prim plan, 

din ce în ce mai mulți producători de ardeioase 

eco. 

Cooperativa Roua, Ferma Heritage, Ecokult, 

Beleza Store sunt doar câțiva dintre aceia care 

au pariat pe acest sortiment în 2021 și care, cu 

siguranță, îl vor aborda și în sezoanele viitoare.

Varianta la 500 g a fost cel mai 
promovat articol de origine 
din România, mai ales de către 
Carrefour.
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p o t e n ț i a l u l  c at e g o r i i l o r  p o at e  s ă  r ă m â n ă  i n s u f i c i i e n t 
e x p l o atat

Dacă în zona convențională cireșele,  căpșunile 
și  pepenele verde sunt considerate sortimente 
dificile,  cu sezoane relativ scurte și 
provocatoare,  în cazul articolelor ecologice 

sunt foarte puțini retaileri care se încumetă să le 
aibă în sortiment. Gradul de perisabilitate ridicată, 
mai ales la cireșe și căpșune, ridică serioase 
probleme de natură logistică.

cireșe, căpșune și 
pepeni verzi

La cireșe, singurul articol reperat în sezon – între 

săptămânile 23 și 27 a fost cel de la Carrefour – caserola 

simplă de 250 g, din plastic, cu marfă de origine din 

Bulgaria și preț, variind, între 12,99 la debut de sezon și 

9,99, către sfârșitul perioadei.

La căpșune, gramajele sunt în general cuprinse în 

jurul valorilor de 250 și 500 g. Pe lângă acestea, există 

și variațiuni de genul 200 g sau 300 g, când strategia 

gramajului diferit fie este folosită pentru a evita aspecte 

de natură concurențială, fie când 500 g este considerat 

un gramaj prea mare și care, probabil, depășește anumite 

praguri de acceptanță în rândul clienților.

Pentru ambalajele mici, anul a debutat cu marfă în 

special de origine mediteraneeană (Italia sau Grecia), 

după care marfa de origine din România a fost singura 

existentă pe piață. Perioada cea mai intensă pentru 

căpșunile eco a fost cea cuprinsă între săptămânile 19 și 

29, când prețurile au scăzut continuu. 

De la sfârșitul lunii iulie, prețurile au revenit pe creștere, 

vorbim tot de marfă autohtonă, însă oferta era limitată, 

practic majoritatea retailerilor delistând acest articol.

La pepeni, provocările sunt legate mai ales de prețul 

produsului convențional, dar și de predispoziția de 

investiții suplimentare legate de ambalaj și marketing. 

Astfel, în cazul acestor articole, soluția evidentă pare a 

fi producția locală, însă aceasta întârzie să apară la o 

dimensiune care să și genereze tendințe vizibile.
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În cazul articolului de 500 g, perioada în care a fost 
reperat la raft a fost mult mai scurtă, debutând în 
mod similar cu marfă din import, continuând cu 
marfă de origine România, fără însă a mai continua și 
după perioada considerată ca a fi sezon de producție 

(mai-iunie/iulie). Prețurile la căpșunile eco au fost 
ridicate, fără a exista un avantaj de preț evident către 
client în cazul achiziției unei cantități mai mari versus 
caserola de 250 g.

La pepenii verzi, diferențierea între articole a fost dată 

exclusiv de alegerea pe care retailerii au făcut-o când 

venea vorba despre modalitatea de vânzare: la kilogram 

sau la bucată. Astfel, pentru marfa provenită din import 

(în special din Spania), retaileri precum Lidl, Carrefour şi 

Cora au vândut la kilogram - prețul mediu fiind de 7,99 

lei, iar alţii, precum Auchan şi, sporadic, Carrefour au 

ales să vândă la bucată. În cazul Auchan, vorbim tot de 

marfă provenită din Spania, de calibru mic și cu un preț 

de raft de 7,99-7,49 lei.

Noutatea înregistrată în cazul acestui sortiment, a 

reprezentat-o apariția, spre sfârșitul sezonului, a 

sortimentelor de origine din România. Acestea au fost 

distribuite de Cooperativa Roua (în cantități mici) sau 

Sirio Organic și listate la bucată de către Auchan și 

Freshful și, la kilogram, de către Carrefour (aici apariția 

a fost de foarte scurtă durată, iar prețul înregistrat 

de a fost de 2,99 lei per kg.). O altă noutate: mărirea 

sortimentului s-a realizat în adâncime, articolele fiind 

listate în funcție de soiurile furnizorului: Morena, Kasmira 

și Karistan. Astfel, prețurile de vânzare per bucată au 

fost cuprinse între 14,99 și 18,99, chiar ceva mai ridicate 

– 29,99 la Freshful, în ultimele săptămâni de existență 

a sortimentului la vânzare. Chiar dacă pe etichetă, în 

funcție de soi, masa netă minimă era cuprinsă între 4 și 5 

kg, în realitate aceasta era undeva la 6-7kg.

Cu o amprentă sezonieră foarte importantă, aceste 

articole eco încearcă să-și facă loc pe piață, de salutat 

fiind mai ales eforturile producătorilor români. 

Încercările sunt încă timide, dând impresia, cu puține 

excepții, că sunt tentative la nivel experimental. Fără 

o ofertă consistentă din partea producătorilor locali și 

fără interesul și susținerea retailerilor, chiar dacă vorbim 

de sezoane scurte, eventualele nișe de consumatori nu 

vor fi lărgite, astfel încât potențialul poate să rămână 

insuficient exploatat.
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î n  t o p u l  c i n c i  a l  c e l o r  m a i  vâ n d u t e 
a r t i c o l e

Lămâile eco reprezintă unul dintre articolele cu 
prezență permanentă pe piață, indiferent de sezon 
și origine. Fie că le întâlnim cu origini europene 
(mai ales Italia și Spania), fie că sunt importate pe 
perioada verii, prin diverși distribuitori europeni din 
țările aflate în emisfera sudică, lămâile ecologice au 

devenit un articol care nu este de dorit să lipsească 
din sortimentul niciunui retailer. 
Exceptându-i pe Supeco și Profi, care încă nu 
au deloc, sau au abordări timide cu privire la 
sortimentul de articole ecologice, în general, restul 
rețelelor comerciale au listate lămâile eco. 

Lămâi

Lista articolelor întâlnite pe piață în această subcategorie 

este extrem de mică. Practic, vorbim de două gramaje:

• 500 g – gramaj întâlnit la majoritatea retailerilor

• 400 g – listat numai la Auchan.

Pentru o perioadă scurtă de timp, în prima parte a anului 

2021, Carrefour a comercializat în paralel, ca articole 

diferite, atât lămâi achiziționate de la distribuitori locali, 

cât și lămâi ecologice marcă proprie Carrefour. Ambele 

articole erau ambalate la 500 g, însă aveau prețuri 

diferite la raft, lucru care ne-a condus către această 

concluzie. Însă, scurta perioadă în care articolul marcă 

proprie a fost prezent la vânzare arată mai degrabă că a 

fost vorba de o achiziție de genul “one shot deal”, prin 

care retailerul nu a umărit neapărat înlocuirea articolului 

de bază, livrat de către distribuitorii români. 

De-a lungul anului, săptămână de săptămână, prețurile 

au fost constante, mai ales pe perioada sezonului 

european, iar diferența între originile europene și cele 

non-europene este evidentă.

7 6



Evident că prețurile maxime au fost consemnate în 

perioada în care nu aveam de a face cu marfă de origine 

europeană. În legătură cu prețul minim, în majoritatea 

cazurilor, acesta a fost atins în săptămânile cu promoții, 

cu excepția companiilor Metro și Freshful, care nu au 

avut nicio acțiune promoțională pe acest articol. 

În următoarea coloană, am consemnat și cel mai mic 

preț de raft întâlnit, din afara perioadelor promoționale, 

exceptând, evident, acele situații în care prețul de 

promoție a fost prelungit, din diferite motive, și în 

săptămâna următoare promoției.

Fiind un articol de bază al sortimentului de fructe 

ecologice, lămâile se găsesc cu siguranță în topul cinci 

al celor mai vândute articole. La această performanță 

s-a ajuns și datorită promoțiilor. În perioada ianuarie – 

noiembrie 2021, au existat un număr total de 36 acțiuni 

promoționale, cele mai multe fiind înregistrate la Lidl.

Nișa consumatorilor de lămâi ecologice este mult mai 

largă decât am avea impresia la o primă vedere. 

Se cunoaște importanța utilizării cojii de lămâie în 

gastronomie, iar informațiile tot mai vehiculate în media 

și pe rețelele de socializare, cu privire la pesticidele 

utilizate în agricultură, nu au făcut decât să crescă 

exponențial cererea de articole alternative lămâilor 

convenționale, alternative considerate mai sănătoase. 

Așa se explică atât cererea bună și în creștere pentru 

lămâile ecologice, dar și pentru lămâile cu coaja netratată 

după recoltare, ambalate numai la 500 g. 

Acest articol, inexistent în sortimentul de citrice până 

acum 5-6 ani, dar în prezent, cu o creștere spectaculoasă 

în vânzări, se situează, ca nivel de preț, undeva între 

lămâile ecologice și cele convenționale.

Prețul de vânzare de la raft, 

respectiv prețurile minime 

și maxime întâlnite, la 

fiecare retailer în parte au 

fost, după cum urmează:
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p i e r s i c i l e  e c o  p r e z i n tă  o  d e z v o lta r e  v e r t i c a l ă

Fructele de vară eco reprezintă un grup de articole 
cu un evident caracter sezonier, disponibil în 
retailul românesc doar în perioada caldă. Pe 
piețele europene mult mai dezvoltate în materie 
de fructe ecologice decât cea a noastră, există și 
un extrasezon, când aceste articole sunt livrate din 

emisfera sudică (Africa de Sud sau Chile), mai ales 
pe cale aeriană, cu costuri foarte mari, ajungând la 
prețuri de raft exorbitante. 
Deși tehnic există posibilitatea de a fi produse și 
local, producători români pentru aceste articole nu 
există momentan.

fructe de Vară

La fructele de vară din retailul modern nu întâlnim o 

dezvoltare pe verticală, cu excepția piersicilor, unde pe 

lângă varianta clasică am găsit listate, în sortimentele 

celor de la Carrefour și Selgros, și piersicile plate 

Paraguayos.

Acțiuni promoționale pentru aceste articole n-au prea 

existat în 2021, pionierii din acest punct de vedere fiind 

cei de la Mega Image (promoție în săptămâna 24 la 

piersici) și Selgros (o acțiune promoțională la nectarine 

în săptămânile 25-26).

Toate articolele listate sunt ambalate la caserole de 

500 g, din acest punct de vedere neexistând alt fel de 

inițiative.

Caisele au fost disponibile la raft între săptămânile 20 și 

32, evoluția prețurilor minime și maxime fiind următoarea:
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Ce înseamnă bune practici în agriculturâ (GAP)

Pentru a-și păstra și dezvolta afacerile în domeniul 

alimentar, dar și pentru a câștiga încrederea clienților în 

angajamentul companiei de a fabrica alimente sigure și 

de înaltă calitate, tot mai mulți producători și distribuitori 

de la noi din țară sunt interesați de certificarea calității 

produselor lor, fie că vorbim de legume și fructe, cereale 

sau flori, de produse de origine animală, de acvacultură 

sau de alte numeroase produse agricole.

GLOBALG.A.P. este o schemă de certificare recunoscută 

de GFSI - Global Food ce se adresează companiilor ce 

activează în industria alimentară (ferme vegetale și 

animale) care-și doresc să-și dezvolte afacerile într-un 

mod sustenabil și să pătrundă pe noi piețe. 

Ce este GLOBALG.A.P.

Bunele practici Agricole (Good Agricultural Practice) sunt 

acele practici care promovează durabilitatea ecologică, 

economică și socială privind procesele din ferme, în 

vederea obținerii unor produse sigure și de calitate. 

GLOBALG.A.P. - standardul de business-to-business care 

cultivă ideea unei agriculturi durabile la nivel global - 

este cel mai des utilizat standard agricol pentru a dovedi 

respectarea normelor și utilizarea celor mai bune practici 

în cadrul activității desfășurate. 

Principiile generale ale GLOBALG.A.P. sunt:

• Utilizarea controlată a substanțelor chimice;

• Păstrarea igienei în procesul de producție; 

• Respectarea unor proceduri și păstrarea   

înregistrărilor pentru toate activitățile;

• Monitorizarea procedurilor; 

• Responsabilitatea față de angajați;

• Comunicarea între producători, comercianți și 

utilizatori; 

• Dezvoltarea sustenabilă a fermei.

Principalele beneficii și provocării ale 
certificării

Beneficiile certificării GLOBALG.A.P. sunt numeroase, de 

la producerea și comercializarea unor produse sigure și 

sănătoase și până la obținerea unui avantaj concurențial 

deloc neglijabil pe piața B2B și accesul facil în magazinele 

retailerilor - naționali și internaționali.

Peste 170.000 de producători din mai mult de 124 

de țări au aderat la GLOBALG.A.P., arătându-și astfel 

preocuparea pentru calitatea alimentelor și condițiilor 

de siguranță la nivel mondial. În România, peste 20.000 

de fermieri sunt certificați GLOBALG.A.P.

Prin adoptarea standardelor GLOBALG.A.P., consumatorii 

pot beneficia de alimente sănătoase, iar producătorii 

pot contribui la durabilitatea mediului, precum și la 

creșterea economică și bunăstarea socială. 

Certificarea cu ajutorul INAQ Consulting

INAQ Consulting deține experiența necesară pentru a  

sprijini și îndruma companiile în vederea obținerii unei 

certificări recunoscute - precum GLOBALG.A.P. Astfel, 

producători și distribuitori de produse alimentare își pot 

dezvolta afacerea, adoptând un sistem de management 

al sigurantei alimentului care respectă standardele 

internaționale. 

De peste 15 ani, INAQ Consulting auditează ferme 

vegetale pentru mari lanțuri de retail cum ar fi Kaufland, 

Carrefour și Auchan.

De asemenea compania oferă consultanță comercială 

pentru exportul de produse alimentare și nealimentare.

INAQ Consulting a organizat conferințe GLOBALG.A.P. în 

România în 2014 și 2017.

certificare globalg.a.p. cu ajutorul

office@inaq.ro +40 212 429 521



Piersicile plate Paraguayos listate pentru prima dată în 

sortimentele rețelelor Carrefour și Selgros în acest sezon, 

au fost disponibile la raft între săptămânile 22 și 32. 

Continuitatea la raft a fost mai bună la Selgros – timp 

de 7 săptămâni consecutive, începând cu săptămâna 26, 

în timp ce la Carrefour, chiar dacă a apărut mai devreme 

(săptămâna 22), articolul nu a fost reperat decât până în 

săptămâna 27. 

Prețurile, în cazul acestui sortiment, nu au depășit 

valoarea de 9,99 – piersicile fiind listate așa cum 

aminteam anterior, la caserole de 500 g. A fost vorba 

despre o susținere a prețului din partea celor doi 

retaileri, poate doar o listare cu titlul de test, în general 

prețurile piersicilor Paraguayos fiind mai mari decât ale 

celor obișnuite.

Cu siguranță, în sezoanele următoare, vor exista evoluții 

și în cazul acestui sortiment. Pe lângă peirsicile plate, 

care vor fi listate de majoritatea retailerilor, vor apărea 

probabil și nectarinele plate ecologice, dar și gramajele 

atipice față de cele actuale. 

Nu este exclusă nici apariția fructelor de origine din 

România, iar în cazul unui sezon normal, fără probleme de 

ordin meteorologic, numărul promoțiilor va fi mai mare. 

Piersicile clasice au avut un sezon ceva mai lung, cuprins între 

săptămânile 20 și 40, cu prețuri ceva mai reduse decât în cazul caiselor.

Nectarinele au avut un sezon asemănător caiselor, fiind reperate la raft cu precădere între 

săptămânile 20 și 32, dar și după aceea, până spre săptămâna 37, la un număr mic de retaileri (în 

speță Lidl și Carrefour).
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s o r t i m e n t e l e  d e  o r i g i n e  d i n  R o m â n i a  s u n t  p u ț i n e  ș i  a u 
f o s t  î n tâ l n i t e  d o a r  î n  a  d o u a  pa r t e  a  a n u l u i  2 0 2 1

Cu un număr relativ ridicat de articole, categoria de 
mere eco este mai puțin întinsă și ceva mai adâncă, 
o caracteristică comună majorității grupelor de 
articole ecologice.

Spre deosebire de categoria similară convențională, 
în cazul merelor ecologice, sortimentele sunt 
construite pe criterii simpliste, altele decât cele 
care țin de soi sau varietate. 

Mere

Astfel, în majoritatea cazurilor, cele 16 articole întâlnite 

în această categorie au fost listate de aproape toți 

retailerii ca fiind mere “roșii” sau mere “verzi”. 

Denumirea de mere “verzi” este în general utilizată 

pentru comercializarea merelor Golden Delicious, însă 

este uneori folosită ca soluție de back-up, în cazul în care 

ar exista probleme de disponibilitate cu acestea, caz în 

care ar putea fi înlocuite cu merele Granny Smith. 

Soluția este acceptată în această etapă incipientă de 

dezvoltare a categoriei, având în vedere sezonalitatea 

pronunțată, când cererea și consumul sunt încă 

neuniforme, iar posibilitățile de achiziție slab 

diversificate. Însă nu este o soluție pe termen lung, atunci 

când consumatorii vor avea un alt nivel de așteptare și 

vor determina schimbări de abordare. 

Unsprezece articole din această categorie - șase roșii și 

cinci verzi sunt listate ca atare, restul de cinci articole 

apărând cu denumirea soiului. Dintre acestea, soiul cu 

cea mai mare continuitate la raft este Granny Smith, cu 

apariții sezoniere fiind și Gala sau Morgenduft. 

Există câteva abordări încercate de Carrefour pentru 

merele de club, unde am întâlnit varitățile Crisp Pink și 

Evelina.

Gramajele listate sunt diverse, în funcție de calibru, 

acestea variază între 400 și 850 de grame. Tendința anului 

2021 a fost, la majoritatea comercianților, aceea de a 

elimina gramajul de pe etichetă, astfel încât denumirile 

au fost simplificate, cele mai frecvente articole întâlnite 

fiind caserolele “4 fructe”. 

Soluția nu este tocmai elegantă din perspectiva 

cosumatorului și a dreptului acestuia de a fi informat, 

însă simplifică mult munca retailerilor. Cert, apare 

oportunitatea de a avea o statistică mai clară, dar și 

aceea de a jongla mai ușor cu diferite calibre, în perioade 

diferite ale sezonului, fără a mai delista și lista în funcție 

de gramaje și disponibilități. Însă, nici în acest caz nu 

putem vorbi de o strategie pe termen lung, atunci când, 

cu siguranță, gramajele vor reveni în prim plan.

E X I S TĂ  C Â T E VA  A B O R D Ă R I  Î N C E R C A T E  D E 
C A R R E F O U R  P E N T R U  M E R E L E  D E  C L U B , 
U N D E  A M  Î N TÂ L N I T  VA R I TĂ Ț I L E  C R I S P  P I N K 
Ș I  E V E L I N A .

TENDINȚA ANULUI 2021 A FOST, LA MAJORITATEA 

COMERCIANȚILOR, ACEEA DE A ELIMINA GRAMAJUL 

DE PE ETICHETĂ, ASTFEL ÎNCÂT DENUMIRILE AU FOST 

SIMPLIFICATE, CELE MAI FRECVENTE ARTICOLE ÎNTÂLNITE 

FIIND CASEROLELE “4 FRUCTE”.
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Din rațiuni ce țin de sezonalitate, am ales să prezentăm 

evoluția prețului la merele roșii și la Golden Delicious, 

cele mai reprezentative articole din categorie, cu 

mențiunea că vorbim de două sezoane distincte, și 

anume:

• Ianuarie-iulie/august – când se găseau pe piață mere 

din recolta anului 2020;

• Septembrie-decembrie – mere din recolta anului 

2021.

Dacă la începutul lui ianuarie, prețul mediu a fost de 

7,12 lei, acesta a oscilat în jurul acestei valori până la 

sfârșitul lunii mai, când s-au înregistrat cele mai mici 

prețuri. Scăderea ține probabil de particularitățile 

sfârșitului primăverii, când există dificultăți sezoniere în 

a alcătui sortimentul de fructe în ansambul său (citricele 

au dispărut de mult din peisaj, iar fructele de vară sunt 

abia la început). 

În funcție de numărul de articole listate, așa cum era și firesc, retailerii de mari 

dimensiuni Carrefour și Auchan au cele mai multe articole listate, însă aici surprinde 

poziția Cora, cu un sortiment total minimalist. Ceilalți retaileri încearcă să evite 

abordările în adâncime, încercând să acopere baza, fără a alege deocamdată să diversifice.

Altfel, în cazul merelor Golden Delicious, situația a fost următoarea:
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Presiunea mare pe preț în retailul modern este la sortimentul de pere, dar mai ales pe cel de 

mere. Însă, odată eliberat de această presiune artificială, dată fiind și epuizarea treptată a 

stocurilor din 2020, prețul începe să urce, la sfârșitul lui iulie înregistrând deja valori medii 

de 7,69 lei. 

Sezonul nou 2021 pare să fi fost dificil, prețurile medii fiind net superioare celor din sezonul 

anterior.

Astfel, dacă la sfarșitul lui august mai întâlneam încă 

mere din 2020 la raft, la un preț mediu de 7,27 lei, a doua 

parte a lunii septembrie venea deja cu recolta nouă din 

2021, dar și cu creșteri de preț, media fiind de 7,84 lei, 

cea mai ridicată din acest an. Ulterior, valorile medii au 

oscilat între 7,50 și 7,75 lei.

La merele eco roșii, cea mai întâlnită varietate ambalată 

este Gala. În general sunt evitate soiurile percepute ca 

fiind ieftine, gen Idared sau Jonagold. De asemenea, 

merele de club percepute ca fiind scumpe nu se regăsesc 

în acest articol generic. Astfel, soiuri precum Gala, 

Braeburn, Morgenduft, Fuji, Jonaprince sunt cele care se 

încadrează cel mai bine și astfel, în funcție de sezon sunt 

și cele mai utilizate. La fel ca și la Golden, am încercat să 

surprindem cele două părți ale anului.

În primul semestru, aferent recoltei 2020, oscilațiile de 

prețuri au fost mai pronunțate, existând în permanență 

tentative de creștere, urmate imediat de perioade de 

reduceri și activități promoționale.

Semestrul al doilea debutează cu disponibilități 

restrânse și, în consecință, prețuri ridicate, care cu 

excepția mijlocului lunii octombrie, se mențin sus și, 

evident, peste media merelor Golden Delicious. Nu 

vorbim totuși de merele de nivelul 1 de preț întâlnite în 

cazul sortimentelor convenționale.
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Sortimentele de origine din România sunt puține și au 

fost întâlnite doar în a doua parte a anului (câte ceva și 

în primul semestru, aproximativ până la sfârșitul lunii 

martie, în funcție și de capacitățile de depozitare). 

Retaileri precum Carrefour, Lidl și Auchan sunt cei care 

se află practic în avangardă și care fie listează articole 

separate (în general la 1 kg), fie le plasează la raft 

împreună cu articolele similare din import. 

Dacă în cazul merelor cu gramaje superioare, la capitolul 

ambalaje nu există o preocupare deosebită, pentru 

celelalte, presiunea pe furnizori este evidentă, aceștia 

fiind oarecum forțați să respecte, din start, standarde 

peste media pieței. Pentru prungile de 1 kg, privite 

probabil ca articole tip discount, prețurile au variat între 

7,49 pentru recolta 2020 și 7,99 pentru cea din 2021, în 

ambele situații, prețurile de promoție fiind de 4,99 lei.

Concluzionând, prețurile merelor ecologice sunt în 

creștere, cel puțin în acest început de sezon 2021/2022 și 

cu siguranță se vor menține la cotații ridicate.

8 6






