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Lanțul scurt de aprovizionare - LAS
Regulamentul nr. 1305/2013 prevede schema politicii de dezvoltare
rurală în perioada 2014-2020 și care raportează în mod expres
măsurile de implementare a organizării lanțului alimentar și, în
special, a lanțului scurt de aprovizionare, definit ca „un lanț de
aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici,
angajat în cooperare, dezvoltare economică locală și relații geografice
și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori”
(Canfora, 2016).

Conform UK Soil Association (2001), lanțul scurt de aprovizionare este
definit drept „un sistem de producţie, procesare şi comercializare
axat, în principal, pe metode şi mijloace ecologice şi sustenabile de
producţie agroalimentară, în care activitatea economică se desfăşoară
şi este supervizată în regiunea/zona de producţie sau vecinătatea
acesteia, activitate care conferă beneficii de ordin economic, social,
de mediu şi de sănătate comunităţilor din aceste zone”.
https://www.dor.ro/producatori-legume-pandemie-online/

La nivelul filierelor scurte de aprovizionare se pot distinge trei modalităţi de
interacţionare dintre producători şi consumatorii finali (Kneafsey et al., 2013; Galli
și Brunori, 2013; Renting et al., 2003; Marsden et al., 2000):
– contactul direct (face to face) – consumatorul achiziţionează produsul direct de la
producător/procesator prin interacţiune fizică directă.
– proximitatea spaţială (spatial proximity): produsele sunt obţinute şi
comercializate într-o anumită regiune de producţie, iar consumatorilor li se aduce
la cunoştinţă natura locală a produselor la locul desfăşurării tranzacţiei comerciale.
– extinsă din punct de vedere spaţial (spatially extended): informaţii despre locul şi
procesele de producţie sunt oferite/comunicate consumatorilor care locuiesc în
afara regiunii de producţie propriu-zise şi care, eventual, nu au
cunoştinţe/informaţii detaliate despre acea regiune.

Exemple de lanțuri scurte de aprovizionare
- livrările directe/ indirecte la domiciliul clientului (uneori, pe bază de
abonament – box-scheme);
- vânzări la poarta fermei;
- vânzări de-a lungul axelor rutiere;
- piețe agroalimentare (ale fermierilor) și piețe volante;
- diverse evenimente cu profil gastronomic (târguri, expoziții);
- brunch-uri organizate de diverși actori locali (ONG, agenție de turism,
GAL, producător/ grup de producători) în anumite locații;
- vânzări directe prin magazin online al producătorilor sau platforme
specializate;
- food hub și food truck (cu rulota);
- cooperative de consum și magazine ale fermierilor (collective farm
shop);
- agricultură susținută de comunitatea locală (CSA – Community
Supported Agriculture)
- cultivarea la comun (Community Gardening);
- cultivarea pe cont propriu (GYO – Grow Your Own);

https://www.dor.ro/producatori-legume-pandemie-online/

Beneficii economice
Beneficii sociale
Beneficii pentru natură și protecția mediului înconjurător
Beneficii pentru sănătate și creșterea calității vieții
Beneficii culturale
Beneficii legate de etică

Producători, consumatori, societate

Beneficiile lanțurilor scurte de aprovizionare (Tanasă et al., 2016)

Județul Botoșani (I)

(Tanasă, 2021)

- Caracterul agrar al județului Botoșani este evidențiat de topul
primelor 25 ferme care însumează 40.392 ha suprafață cultivată și o
cifra de afaceri cumulată de peste 417 milioane lei (2019).
- Totalul unităților de origine animală și non-animală înregistrate
ANSVSA Botoșani (2020) este de 3.711 unități
- Branduri locale: usturoiul de Copălău, caşcavalul de Săveni,
legumele din bazinul legumicol Săveni – Flămânzi, țuica și vinul de
Rădeni, mierea de Frumușica, merele de Curtești şi dulceţurile de pe
malul Prutului.
- 21 piețe agroalimentare și 12 târguri/ festivaluri de profil
agroalimentar.
- Creșterea bovinelor este recunoscută pentru producția de lapte și a
preparatelor din lapte pe raza județului activând ferme mari, precum
Five Continents - Răchiți, Lacto Solomonescu – Miron Costin, Spicul 2
(Dorolact) cu distribuție regională/națională. Fermele mici/
microferme își valorifică producția pe plan local, dar și în județele
învecinate (Viofanny - cașcavalul de Săveni).
- 2 unități de fabricare a băuturilor alcoolice distilate şi a alcoolului
etilic de fermentaţie - brandul Voronskaya (SC Prodalcom SA –
Vorona, SC Prodalcom Group SA - Botoșani) care totalizează o cifra de
afaceri de 116,23 milioane lei, cu o rețea de distribuție la nivel
național.

Județul Botoșani (II)
- Creșterea ovinelor și prezența numeroaselor stâne de oi distribuite relativ
uniform pe întreg teritoriul județului. Acestea aprovizionează cu produse
lactate o bună parte a populației rurale.
- Cultivarea legumelor de seră (salată verde, spanac, roșii, ceapă, castraveți
ș.a.) în zona Săveni – Flămânzi existând o tradiție locală, micii producători
asociați într-o cooperativă agricolă valorificându-și producția la poarta
fermei, în piețele agroalimentare, aprozare, magazine de cartier sau livrare
la consumatori.
- Salba de lacuri, râuri, iazuri și heleștee (Stânca-Costești, Luzoaia, Loești,
Prut, Volovât, Ripiceni) care aprovizionează piața locală cu pește/ produse
din pește.
- Agricultura ecologică - 192 producători certificați în anul 2016
- Apicultura este o veche îndeletnicire pentru micii producători, organizați
îndeosebi sub forma P.F.A.-urilor și I.I.-urilor, numeroși apicultori mergând
cu stupinele și în pastoral pe parcursul anului. O bună parte dintre
apicultori își valorifică marfa la poarta fermei, în piețele agroalimentare,
evenimente cu profil gastronomic, magazinele partenere sau de-a lungul
căilor de comunicație principale.
- Produsele mănăstirești – nu au vizibilitatea regională precum produsele
mănăstirești din județele Suceava, Neamț sau Iași, însă pe plan local sunt
percepute de pelerini ca fiind produse de calitate (Agafton, Balș, Coșula,
Cozancea, Doamnei, Gorovei, Guranda, Popăuți, Vorona, Sihăstria Voronei,
Știubeni, Zosin și schiturile Oneaga și Sfântul Ioan de la Neamț (Hudești).

Total unități de origine animală și non-animală: 3711 unități
Unități de origine animală înregistrate ANSVSA Botoșani (2020) – 3188
unități (I)
Carmangerii – 23 unități
Măcelării – 59 unități
Centru sacrificare păsări – 1 unitate
Centre de colectare vânat sălbatic – 4 unități
Centre de prelucrare lapte integrat în cadrul exploatației – 420 unități
Centre de prelucrare lapte independent – 15 unități
Automate de vânzare a laptelui crud – 1 unitate
Ambarcațiuni de pescuit – 22 unități
Magazin de desfacere a peștelui, pescărie – 32 unități
Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor – 1
unitate
Ferme de acvacultură – 17 unități
Stupine – 202 unități
Centre de extracție, colectare miere și alte produse apicole – 2 unități
Magazine de desfacere a mierii de albine și a altor produse apicole – 4
unități
Sursa: http://botosani.dsvsa.ro/operatori-economici/unitati-inregistrate/

Unități de origine animală înregistrate ANSVSA Botoșani (2020) – 3188
unități (II)
Restaurante, indiferent de specific – 467 unități (Popas Cucorăni, Curtea
Veche, La Strada, Tex, Casa Lux)
Pizzerii – 44 unități (Magic Land, Avanti Pizza, Bistro Toscana, La Dolce
Vita, Kraft, Magia Gustului)
Cantine – 99 unități
Laboratoare cofetărie, patiserie – 48 unități
Cofetării/ patiserii – 29 unități (PaniPan (2), Pan Moris (2), Iorgos Impex
(2), Rida, Mami, Casa Dulce, Papillon, J’Adore Choco)
Pensiuni turistice – 3 unități
Magazine alimentare – 1573 unități
Supermarket/ hypermarket – 30 unități (Lidl (3), Carrefour (2), Profi (17),
Kaufland (2), Rewe Romania (3), dar și locale Super Splendid, Artima,
Ovisim Impex)
Unități de vânzare prin internet – 5 unități
Puncte de vânzare mobil – 44 unități
Depozite alimentare – 21 unități (Five Continents (5), Spicul 2 (5), Pita
Impex (2), Dia-Orient(2), Medas Impex)
Unități de catering – 21 unități
Punct gastronomic local – 1 unitate

Unități de origine non-animală înregistrate ANSVSA Botoșani (2020) –
523 unități (I)
Fabricarea prăjiturilor, a produselor proaspete de patiserie – 26 unități
Fabricarea pâinii și produselor proaspete de patiserie (brutării, simigerii) – 73
unități
Fabricarea produselor de morărit (mori de grâu/porumb) – 11 unități
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – 1 unitate (SC BIOAGRO
FRUCT SRL – congelare cătină)
Fabricarea sucurilor de fructe și legume – 5 unități (AGRICOLA FRUGAL SRL,
SUCUL DE POVESTE SRL)
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale (presă de ulei) – 10 unități
Prelucrarea și conservarea cartofilor – 1 unitate
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase – 2
unități
Fabricarea macaroanelor, pastelor făinoase, tăițelor, cuș-cușului și altor
produse făinoase similare - 1 unitate
Fabricarea altor produse alimentare – 3 unități
Fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi a alcoolului etilic de fermentaţie – 2
unități (SC PRODALCOM SA – Vorona, SC PRODALCOM GROUP SA - Botoșani)
Fabricarea vinurilor din struguri – 1 unitate
Fabricarea îngheţatei – 3 unități
https://www.dor.ro/producatori-legume-pandemie-online/

Sursa: http://botosani.dsvsa.ro/operatori-economici/unitati-inregistrate/

Unități de origine non-animală înregistrate ANSVSA Botoșani (2020) –
523 unități (II)
Depozite de seminte de consum – 62 unități
Depozite de legume si fructe – 11 unități (SC AGRIMPEX SRL, SC LIVAL IMPORT
EXPORT SRL, SC PROAGRO SRL, SC SPICUL 2 SRL, SC INTERTRADER TRANS
GASS SRL – depozit nuci)
Depozite de alte produse alimentare – 17 unități (SC CENTER DISTRIBUTION
BAKERY SRL (2), SC ETA SRL, SC CASA PAINII SRL (2), SC SPICUL 2 SRL, SC
MEDIAN SRL)
Comerţ cu ridicata – 45 unități
Comerţ cu amănuntul exclusiv supermarketuri / hipermarketuri – 224 unități
Restaurante - 2 unități
Unităţi de îmbuteliere, ambalare – 11 unități
Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun – 1 unitate (SC DOMA
SRL, http://www.domabt.ro, cifra de afaceri 8,12 milioane lei)
Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelate – 1 unitate (SC CASA
PAINII SRL)
Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor – 1 unitate
(SC APETOUR COSMIN SRL)
Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine non-animală
congelate – 2 unități
Automate comercializare – 7 unități
Sursa: http://botosani.dsvsa.ro/operatori-economici/unitati-inregistrate/

Cereale
La nivelul județului Botoșani primele 25 ferme Botoșani însumează 40.392 ha suprafață cultivată
și o cifra de afaceri cumulată de peste 417 milioane lei (2019).

Sursa: APIA Botoșani, https://www.listafirme.ro

TOP 25 ferme din județul Botoșani după suprafața cultivată
1 – Agri PE SRL Frumușica – 4.318,97 ha (cifra de afaceri: 8,86 milioane lei)
2 – Comcereal SA Botoșani – 3.018,54 ha (cifra de afaceri: 120,05 milioane lei)
3 – Agromer SRL Sadoveni – 2.775,33 ha (cifra de afaceri: 6,12 milioane lei)
4 – Byanca Plai SRL Dragalina – 2.145 ha (cifra de afaceri: 18,39 milioane lei)
5 – Agraria Nord SRL – 2.135,68 ha (cifra de afaceri: 33,47 milioane lei)
6 – Șoimii (Ferme) SRL – 1.744,10 ha (cifra de afaceri: 13,02 milioane lei)
7 – Agromec Dragalina SA – 1.719,72 ha (cifra de afaceri: 14,73 milioane lei)
8 – Sancos SRL Concești – 1.640,20 ha (cifra de afaceri: 36,95 milioane lei)
9 – Arland SRL – 1.527,99 ha (cifra de afaceri: 14,12 milioane lei)
10 – Gavril SRL Corlățeni – 1.482,47 ha (cifra de afaceri: 9,06 milioane lei)
11 – Multiagra SRL Vlăsinești – 1.437,79 ha (cifra de afaceri: 11,45 milioane lei)
12 – Agritotal SRL – 1.381 ha (cifra de afaceri: 8,16 milioane lei)
13 – Cecapa SRL – 1.374,70 ha (cifra de afaceri: 7,50 milioane lei)
14 – Proagro SA – 1350,45 ha (cifra de afaceri: 71,01 milioane lei)
15 – Alfa Bit SRL Plopenii Mari – 1.330,48 ha (cifra de afaceri: 16,74 milioane lei)
16 – Nicvitib SRL – 1.254,75 ha (cifra de afaceri: 7,16 milioane lei)
17 – Agromec Sulița SA – 1.233,60 ha (cifra de afaceri: 1,2 milioane lei)
18 – Agroind Com SRL – 1.141,26 ha (cifra de afaceri: 6,09 milioane lei)
19 – Darcom SRL – 1.128,52 ha (cifra de afaceri: 0,88 milioane lei)
20 – Societatea agricolă Agromixt Darabani – 1081,58 ha (cifra de afaceri: 4,41 milioane lei)
21 – Viitorul Albești Cooperativă Agricolă – 1.067,93 ha
22 – Prutul Nord SRL – 1.052,20 ha (cifra de afaceri: 3,86 milioane lei)
23 – Ferma Nordic SRL – 1.020,04 ha (cifra de afaceri: 2,96 milioane lei)
24 – Mors Group DK SRL – 1.017,90 ha (cifra de afaceri: 1,16 milioane lei)

Panificație
Casa Pâinii SRL (24 magazine) – cifra de afaceri: 15,44 milioane lei,
http://casa-painii.ro
Spicul 2 SRL (4 magazine), Cuptorul de Aur SRL, Cozonac Domnesc
Mons Mellis SRL – artizanală –magazin online (livrare la domiciliu)
Panex Distribuție SRL (3 magazine), Artima SRL (2 magazine),
Vatra Domnească SRL, Panagro SRL
SC DOMA SRL (cereale mic dejun), http://www.domabt.ro, cifra de
afaceri 8,12 milioane lei
Brutăriile, patiseriile, cofetăriile sunt în principal localizate în zona
piețelor centrale, piețelor agroalimentare sau zonele centrale cu vad
comercial din Botoșani, Dorohoi, Darabani.
Mori de grâu/porumb –11 unități:
Arini, Moara Todireni, Doma, Marpas Eco
Conform OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei pe filieracerealelor şi a produselor procesate din
cereale, în anul 2015 au fost autorizate 5 depozite cu o capacitate de
21.000 tone, iar în 2016 au fost autorizate 3 spaţii cu 6.300 tone.

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi a alcoolului etilic de
fermentaţie – 2 unități care totalizează o cifra de afaceri de
116,23 milioane lei (2019), cu o rețea națională de distribuție
(inclusiv pe piața de retail și sectorul HoReCa).
- SC PRODALCOM SA – Vorona
- SC PRODALCOM GROUP SA - Botoșani
http://voronskaya.ro

Produse lactate
- Lacto Solomonescu (SC Lacto-Solomonescu
SRL Miron Costin – 49,6 milioane lei cifra de
afaceri, 4 magazine în Botoșani, magazine de
producător la nivel regional + prezenți
inclusiv pe piața de retail (Kaufland,
Carrefour, Selgros, Metro, Auchan) + livrări la
domiciliu + distribuție la nivel național
https://www.lactosolomonescu.ro
- Five Continents (Five Continents Group SRL
Răchiți – 69,8 milioane lei cifra de afaceri
http://five-continents.eu
magazine de producător la nivel regional +
inclusiv pe piața de retail + distribuție la nivel
național
- Spicul 2 Dorohoi (Spicul 2 SRL Dorohoi46,9 milioane lei)
http://www.spicul2.ro
magazine de producător pe piața locală
(Brandul Dorolact)

Firme mici
- Viofanny Lact Prodcom SRL Săveni – Brandul Cașcaval de Săveni
(Produs atestat Tradițional) – deține în portofoliu cinci produse
atestate traditional, 2 magazine de producător (Botoșani și
Suceava) și vinde majoritar în județele Botoșani, Bacău, Iași și
Suceava – magazine partenere, în rețeaua HoReCa, magazine de
proximitate, dar și pe piața de retail, colaborare cu platforme
online www.roadesimerinde.ro
- SC ELLY FOOD TRADITIONAL SRL Flămânzi – Brandul Elly
https://www.ellyfood.ro/ferma-de-lactate-4/ 4 magazine proprii
în Botoșani, Iași, Piatra-Neamț, magazine partenere la nivel
regional + piața de retail (Carrefour și Auchan) + livrări la domiciliu
- Ram SRL Dorohoi (2), Cicos SRL Dorohoi (1)
General Suhardo Com SRL Păltiniș, Vlăsie Company SRL, Milk SRL,
Lacto Comintex SRL Botoșani, Prislact SRL Flămânzi, Lactomac SRL
Bucecea – magazine de proximitate și magazine partenere
- Asociația producatorilor "Cașcavalul de Săveni”-Favis, Cicos,
Gerard, Vlăsie, Viofanny, Genys (piața de retail Mega Image,
Auchan + platforma Emag)
Dibaciul – livrări la domiciliu + magazine partenere Botoșani
(carmangeria Raffaello, Mons Mellis)
Gerard SRL Coțușca, Brehulact SRL Brehuiești, Genys Company SRL
Botoșani

Carne și produse din carne
Carmangeriile și măcelăriile sunt localizate în zona piețelor
centrale sau zonele centrale cu vad comercial din Botoșani,
Dorohoi, Darabani, Baisa, Gulioaia.
- Sagrod SRL Darabani - 16 milioane euro cifra de afaceri 2019)
- producător și procesator
Magazinele de producător Sagrod (carmangerii, măcelării) sunt
localizate la nivel regional - Darabani, Dorohoi, Botoşani, Iaşi,
Bacău, Comăneşti, Moineşti şi Suceava
- Carmangeria Stejarul SRL Baisa, 2 magazine în Botoșani + 1
magazin de fabrica în Baisa + magazin online Facebook –
Carmangeria Stejarul
https://www.facebook.com/pages/category/LocalBusiness/Carmangeria-Stejarul-1825067874481179/
- SC DOLY-COM SRL (abator) – mărci proprii Carpathian Beef,
Kravys, Chef de Grill, Chef de Gătit și Ospăț Vânătoresc
(produse din vită, porc, oaie, cal, vânat)
http://www.carpathianbeef.ro/
- SC SAMCOM MEAT SRL Cătămărăști Deal, DADYCOM SRL
Răchiți – Top2 cod CAEN pe județ) – carne de vită
https://www.samcom.ro

Carne și produse din carne
- SC Median SRL – 1 carmangerie + 3 măcelării
- SC Impex Dona SRL – 2 magazine Dona
- Biohervi (SC BIOHERVI GUSTOS & NATURAL SRL) - 1 magazin în Botoșani (carne + produse lactate)
- SC Macelarul Satului SRL - 1 magazin în Botoșani
- SC Gecor Group GL SRL - 1 magazin în Botoșani - Carne de pasăre
(Loc 1 ca cifra de afaceri)
- SC Vicol – Ivanov SRL – 1 magazin în Botoșani
- SC Matei SRL – 1 carmangerie + 2 măcelării în Botoșani
- SC Raffaello SRL – 1 magazin în Gulioaia + magazine partenere,
comenzi online cu livrare în jud. Botoșani
- SC Super Splendit SRL – 1 magazin în Dorohoi
- SC Carmaris Marioara SRL - 1 magazin în Dorohoi
- SC Roger SRL – 2 măcelării
- SC La Cătălin SRL (2 magazine în rețeaua Kaufland, Carrefour Botoșani
+ rulotă în Orășeni)
- Casa Bunicii Sadova (târguri de profil, livrare la domiciliu)
Complementar, producători de produse alimentare din județele
învecinate își comercializează marfa prin intermediul magazinelor
proprii/ partenere (inclusiv în rețeaua de supermarketuri). Dintre cei
mai importanți actori, amintim: Fermador (Podu-Iloaiei), Kosarom
(Pașcani), Marcel (Răchiteni) – 2 magazine, Killer (Horodnic de Jos) – 2
magazine (asociat cu producătorul de lactate Laktotrio Fălticeni), Raitar
(Sasca Nouă) – 2 magazine, Superstar (Rădăuți) – 2 magazine, Gecor

Acvacultura
În domeniul acvaculturii, conform ANSVSA Botoșani la nivelul anului 2020, își
desfășurau activitatea un centru centru de colectare a batracienilor,
gasteropodelor, crustaceelor 17 ferme de acvacultură distribuite relativ uniform pe
teritoriul județului și 32 pescării, din care cele mai multe erau amplasate în
municipiul Botoșani (17), Manoleasa (5), Dorohoi (2), Darabani (2), Ripiceni (2),
Flămânzi (2). Ca infrastructură specifică erau înregistrate 22 ambarcațiuni de
pescuit și 6 puncte de debarcare. Lacurile, heleșteele, iazurile și bălțile ocupau, în
anul 2014, o suprafață totală 13.797 ha din teritoriul județului (INSSE Tempo
Online, 2020).
În municipiul Botoșani pescăriile sunt amplasate îndeosebi în piețele
agroalimentare și împrejurimile acestora (Piața Centrală, Viilor, Obor) sau în
centrele de cartier. Fermele de acvacultură și pescăriile sunt deținute de
producători locali de pește: SC Piscicola SA – 4 pescării, o fermă de acvacultură, un
punct de vânzare mobil; SC Pirania SRL – 4 ferme de acvacultură; SC Năvodul Star
SRL – 2 pescării și 3 ferme de acvacultură; SC Gema SRL – 2 pescării și o fermă de
acvacultură; SC Moldfish SRL – o pescărie și un centru de colectare a batracienilor;
SC Mila Fish SRL - 2 ferme de acvacultură; SC Impex Dona SRL – o pescărie și o
fermă de acvacultură; SC DASSM SRL - o pescărie și o fermă de acvacultură;
Pescăria Centru SRL, Pescăria Allesio SRL (cu livrare la domiciliu), II Baltă Constantin
– 2 pescării. Peștele și produsele din pește comercializate sunt în mare parte de
proveniență locală/ românească (crap, șalău, somn, novac, avat, știucă, biban,
caras).

Miere și produse apicole
Referitor la sectorul apicol, se constată faptul că pe teritoriul județului
Botoșani, în zona Dorohoi există o tradiție apicolă îndelungată. Conform
ANSVSA Iași, în anul 2020 erau înregistrate 2 centre de extracție, colectare
miere și alte produse apicole, 4 magazine apicole și 202 stupine, 2 târguri
apicole, o bună parte dintre acestea valorificându-și producția prin
intermediul circuitelor scurte (la poarta fermei, piețe agroalimentare,
magazine partenere, pagini/ grupuri Facebook, recomandări, diverse târguri și
festivaluri etc.).
Puțini producători apicoli reușesc să se promoveze în mod individual în mediul
online: Ferma Apicolă Marineac (https://mieremarineac.ro), SC APIS
IMPERIUM GROUP SRL (https://mellevitae.ro). Merită amintite și
parteneriatele mărcii Mellevitae cu cel mai mare magazin online, Emag.ro. În
schimb, apicultorii reușesc să obțină o vizibilitate mai bună și mult mai facilă
pe piața locală prin intermediul social-media, în special prin paginile Facebook
(M Delicii, Stup Yna, Don Apis BT, Miere de Cordăreni, Miere de albine
Botosani, Miere de albine, Stupina din Corni, Stupina Veselă, Ferma Apicola
Marineac, Stupina Strungaru Botoşani ș.a.) sau grupuri Facebook
(Produsinbotosani, Piata Alimentara Botosani Online, Market Botosani,
Botoşani vrea produse locale naturale, Cumparati produse romanesti!
Producatori din Botosani ș.a).

Legume
Legumicultorii locali își valorifică produsele în piețele agroalimentare, la poarta
fermei, de-a lungul drumurilor principale (usturoi de Copălău, legume Săveni),
direct engrosiștilor (Botoșani, Iași, Neamț, Suceava), depozitele de fructe și
legume, aprozarele, magazinele de cartier, lanțurile de retail de pe plan local/
regional, târgurile de profil, livrări prin comenzi online/telefonic. Din punct de
vedere al producției cel mai cunoscut este bazinul legumicol Săveni - Flămânzi.
- Producători care comercializează în Piața Centrală (Botoșani): Cristian şi
Constantin Aniculăiesei din Hudum şi Mihai Ailenei din Băluşeni (beneficiari ai
Programului Tomata).
Legumele Săvinenilor Cooperativa Agricolă:
http://www.legumedinsaveni.ro/index.php/pagini/despre-noi
Grădina Dăscăleanu Săveni (legume, răsaduri legume și flori, piața
agroalimentară Săveni, la poarta fermei, târguri + livrare la domicliu):
https://www.facebook.com/Gradina-Dascaleanu-Săveni-106685084329977
Solarii Văculești (diverse legume, valorificare la poarta fermei, piață
agroalimentară, aprozare și magazine partenere)
(https://www.facebook.com/lilianaenache49)
Legume Petricani Știubeni (diverse legume, valorificare la poarta
fermei, piață agroalimentară): https://www.facebook.com/Legume-PetricaniStiubieni-778380855664061/
Roșia Uriașă Flămânzi https://www.facebook.com/rosiauriasa (la
poarta fermei, livrare la domiciliu: roșii, bulion, suc de roșii)
Usturoi românesc de Copălău: https://www.facebook.com/Usturoiromânesc-de-Copălău-871868686537181 (Dulgheriu Cătălin, 3 ha - beneficiar
Programul Usturoiul 2019)

Fructe
Producătorii și procesatorii de fructe locali își valorifică produsele la depozitele de
fructe și legume, direct engrosiștilor, prin asociație/cooperativă, piețele
agroalimentare, la poarta fermei, de-a lungul drumurilor principale (merele de
Curtești), aprozarele, magazinele de cartier, târgurile de profil, livrări prin comenzi
online/telefonic. Din categoria fructelor, merele de Curtești reprezintă cel mai
apreciat brand local.
- Asociația Grupul de Producători Mere Curtești - în Curtești, în perioada
comunistă, a fost înființată o plantație de meri de 400 ha, din care astăzi mai există
circa 60 ha. Cosmin Huțanu, unul dintre tinerii antreprenori din zonă, a moștenit de
la părinții săi o fermă de 10 ha pe care a modernizat-o în ultimii ani. Cea mai mare
parte a producției reușește să o valorifice la depozitele de fructe și engrosiștilor.
- Cooperativa de Fructe şi Legume Frumușica - 150 de membri, cei mai mulţi dintre
producători sunt din Iaşi și Botoșani. Cooperativa a reuşit să înregistreze patru
produse tradiționale: Ţuica de Rădeni, Vinul Alb de Rădeni, Vinul Roşu de Rădeni şi
Mierea de Frumuşica.
- Cătina de Brăești (I.I. Macovei V. Ionel) - plantație de cătină (membru al
Cooperativei Agricole Bio Cătina care cultivă și valorifică producția de pe 8 plantaţii
de cătină certificate ecologic sau aflate în conversie (Botoşani, Vâlcea, Dâmboviţa,
Buzău, Constanţa, Olt şi Arad) pe o suprafață totală de 80 ha. O parte din producția
cooperativei este valorificată direct pe piața europeană, dar și pe plan intern.
https://moldocatina.webnode.ro

Fructe
- Exemplu de LAS: Deliciul Mihaelei (plantație de trandafiri, comercializează
dulceață de trandafiri, miere de trandafiri, ceai de trandafiri, apă de
trandafiri, oțet de trandafiri)
- 2 produse certificate tradițional (2020): sirop de trandafiri și oțet de
trandafiri Deliciul Mihaelei.
- Valorificare: Magazin online: https://deliciulmihaelei.ro, magazine
partenere din țară, platforma online https://www.roadesimerinde.ro,
participare la târguri de profil (Indagra)
https://www.facebook.com/deliciulmihaelei
- Fructe Vesele Concești https://www.facebook.com/Fructe-Vesele-_-SucuriNaturale-100318061400249
- Răsfățuri din Cămară https://www.facebook.com/rasfaturidincamara
- BUSINESS MANAGEMENT COMPANY SRL Cucorăni –sucuri naturale
marca Heilo – comercializare pe plan local (magazine partenere) și în
rețeaua Horeca. Produse comercializate: sucuri 100% naturale din mere,
pere, mere și struguri, mere și pere, mere și struguri, mere și morcovi,
mere și sfeclă roșie, țelină și ghimbir. Ambalaje: bag-in-box – 3 litri,sticle
0,33 litri. Comenzi și livrare la domiciliu via Facebook:
https://www.facebook.com/HEILO-Suc-Natural-1576818022623505
- Presă mobilă de fructe Văculești (locații: Văculești și Dorohoi)
https://www.facebook.com/Presa.fructe.Vaculesti/

Piețe agroalimentare și târguri/festivaluri de profil
Piețe agroalimentare și târguri/ festivaluri cu profil agroalimentar
județul Botosani – 21 piețe agroalimentare (3 piețe agroalimentare Piața Centrală, Piața Primăverii, Obor), Dorohoi (2 piețe agroalimentare
- Piața Centrală și Plevna, un târg – obor, un târg apicol, un festival al
tradițiilor meșteșugărești), Darabani (piață agroalimentară, un târg tip
iarmaroc), Bucecea (piață agroalimentară), Flâmânzi (târg de promovare
a peștelui), Săveni (piață agroalimentară), Ștefănești (piață
agroalimentară), Albești (piață agroalimentară, Festivalul ”Mierea de
aur”), Blândești (piață agroalimentară), Călărași (piață agroalimentară),
Copălău (”Festivalul Usturoiului”), Coțușca (piață agroalimentară),
Curtești (”Festivalul Mărului”), Dersca (piață agroalimentară), Mihai
Eminescu (târg apicol), Sulița (piață agroalimentară), Stăuceni
(”Festivalul Plăcintelor”), Trușești (piață agroalimentară), Tudora (piață
agroalimentară), Ungureni (piață agroalimentară), Tudoreni (piață
agroalimentară), Vârfu Câmpului (piață agroalimentară, Festivalul ”Ziua
Recoltei”), Vlăsinești (”Festivalul Vinului”), Vorona (piață
agroalimentară, Târgul Meșterilor Populari, Festivalul ”Moștenite din
bătrâni”) - deschise zilnic în municipii/orașe și săptămânal în zonele
rurale.
Sursa:
https://www.cjbotosani.ro/portal/files/Calendar%20piete+oboare%202020/CALENDAR%20BT%20202
0.pdf

Platformă online de promovare a producătorilor
locali și a LAS-urilor din județulBotoșani
https://produsinbotosani.ro

12 producători locali: Casa Pâinii, Ferma Apicolă Marineac, Lacto
Solomonescu, Viofanny Săveni, Grădina Dăscăleanu, Mihaela
Ascurtulesei II, Cozonac Domnesc, Casa Bunicii, Deliciul Mihaelei, Don
Apis, Heilo – Sucuri Naturale, Produse de Copălău
Grupuri Facebook pe care se valorifică producția locală:
Produs în Botoșani:
https://www.facebook.com/ProdusInBotosani
Cumpărați produse românești! Producători din Botoșani
(10.500 membri):
https://www.facebook.com/groups/3846835498675014
Piața Alimentara Botosani Online (4.900 membri):
https://www.facebook.com/groups/204849590812913/
- Botoşani vrea produse locale naturale:
https://www.facebook.com/groups/273769226447622
- Market Botoșani (37.000 membri):
https://www.facebook.com/groups/marketbotosani

Concluzii
Lanțuri scurte funcționale în județul Botoșani: la poarta fermei (legume, fructe, produse apicole), de-a lungul
drumurilor principale (legume, fructe, produse apicole), livrare directă la consumator (legume, fructe, carne și
preparate, produse lactate, pește, produse de panificație), magazine de producător (brutării, carmangerii și măcelării,
produse lactate, pescării), magazine colective (Carmangeria Raffaello+Dibaciul, Mons Mellis), piețe agroalimentare +
volante, automate (lapte proaspăt), platformă online de promovare a producătorilor (Produs în Botoșani), magazine
online (fructe conservate - Deliciul Mihaelei, produse apicole – Marineac), vânzări prin cooperative/asociații de
producători (A.P. Cașcavalul de Săveni, Legumele Săvinenilor C.A., Grupul de Producători Mere Curtești), food-truck
(preparate din carne, La Cătălin), social media (pagini și grupuri Facebook – toate categoriile de produse), festivaluri,
târguri și diverse evenimente de profil (anulate pe timpul pandemiei).
Pe timpul crizei Covid-19, interesul consumatorilor pentru filierele scurte a crescut și reprezintă o alternativă
viabilă pentru consumatorul final. Lanțurile de valorificare convenționale și cele alternative trebuie să coexiste, fără ca
niciuna dintre cele două părți să aibă de suferit, ele fiind complementare. Pentru mulți producători criza COVID-19 a
afectat activitatea, însă au fost și producătorii locali pentru care pandemia a fost o bună oportunitate de a dovedi
eficiența și funcționalitatea lanțurilor scurte (de exemplu, livrările directe la consumator). Este vorba, bineînțeles,
despre o creștere contextuală, care nu poate fi dovedită ca fiind efectul unei schimbări majore la nivelul imaginarului
comun.

Consumatorii au un rol esențial în promovarea și dezvoltarea inițiativelor bazate pe principiile lanțurilor scurte de
aprovizionare. Aceștia trebuie să conștientizeze beneficiile colaterale economice, sociale, de mediu și culturale pe care
lanțurile scurte le aduc ecosistemelor locale.

https://acadiasi.org/

lucian.tanasa@gmail.com

