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Introducere 

De-a lungul ultimilor ani a crescut interesul pentru produsele ecologice, atât din punctul de vedere 

al consumatorilor cât și al producătorilor. Valoarea pieței ecologice din România pare a fi în 

creștere dar sunt foarte puține estimări legate de volumul pieței. Din puținele estimări disponibile, 

la nivelul anului 2008, consumul de produse ecologice a fost de aproximativ 1% din consumul 

total de alimente în timp ce așteptările la acel moment erau ca aceste cifre să se dubleze până în 

2013 (InfoMina, 2008). Alte estimări mai recente și oficiale pentru piața ecologică din România 

nu sunt disponibile. 

Principalele caracteristici ale pieței ecologice românești este că acesta este una destul de tânără, 

majoritatea operatorilor (producători, procesatori, comercianți) fiind în primele etape de 

dezvoltare. Piața se bazează în principal pe importurile de produse finale și exportul de materii 

prime. Între timp consumatorii încep să fie din ce în ce mai conștienți de existența etichetelor 

ecologice și a produselor certificate și de beneficiile acestora. 

Dată fiind importanța sectorului agricol pentru economia națională dar și cea mondială și mai mult,  

tendințele observate în agricultura ecologică, autorul consideră extrem de relevantă tematica 

modelelor de afaceri și performanța afacerilor în acest domeniu. De accea se ridică întrebarea dacă 

producătorii și procesatorii din România sunt performanți pe segmentul lor de piață și câștigă 

suficient pentru a dezvolta și extinde afacerea lor. 

Din perspectiva consumatorilor este clar că produsele ecologice au câștigat popularitate. În acest 

context, există numeroase întrebări cu privire la modelele de afaceri ale operatorilor ecologici ce 

trebuie să își găsească răspuns. De asemenea, tiparele care există în piață pot dezvălui tendințe 

care trebuie luate în considerare în deciziile de afaceri viitoare. 

În general, despre piața ecologică din România sunt foarte puține informații disponibile. Mai mult,  

nu par a fi disponibile studii recente - fie academice sau analize la nivel de ramură economică, 

efectuate de alte instituții de cercetare a pieței. Din sondajul inițial al literaturii de specialitate, nu 

există studii care să răspundă la întrebările de cercetare propuse aici, în special în contextul 

românesc. Această cercetare urmărește să furnizeze informații care lipses în acest moment în 

literatura de specialitate dar și publicului larg. 

Capitolul unul prezintă contextul și motivația cercetării și apoi definește în mod clar obiectivul și 

domeniul de aplicare al cercetării, prezentând întrebarea de cercetare. În plus, oferă o scurtă trecere 

în revistă a limitărilor și ipotezele de cercetare și a metodologiilor folosite.  

Această teză vrea să răspundă la trei întrebări de cercetare. În primul rând, care sunt principalii 

factori externi care influențează operatorii ecologici, luând în considerare: legislația, politicile și 

reglementările guvernamentale, standardele ecologice și și organismele de inspecție și de 
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certificare și  piețele naționale și regionale (UE)? În al doilea rând, care sunt caracteristicile pieței 

ecologice din România, inclusiv distribuția geografică și principalele tipuri de organizare juridică 

a operatorilor ecologici? Și în al treilea rând, care este performanța economică a acestor operatori. 

A treia întrebare s-a axat pe caracteristicile de performanță a magazinelor online care vând produse 

ecologice în România și, de asemenea, asupra indicatorilor financiari ai unui eșantion de companii 

certificate ecologic în perioada 2012-2014. 

Schema programului de cercetare este prezentată în Figura 1, evidențiindu-se secțiunile principale 

ale cercetării, pe partea dreaptă nivelul teoretic iar partea stângă perspectiva practică, inclusiv 

colectarea și analiza datelor și rezultatele cercetării. 

 
Figura 1 Structura programului de cercetare 

Surcă: autor 

În continuare vom urmări structura tezei, în special ne vom concentra pe cele mai relevante 

rezultate obținute.  

Capitolul 1: Agricultura ecologică: Definiții, Benefnicii și Riscuri 

Pentru a înțelege mai bine conceptul de agricultură ecologică, pornim de la definiții. Apoi 

continuăm să discutăm despre tipurile de riscuri caracteristice unei afaceri ecologice și apoi 

investigăm măsurile de diminuare a riscurilor identificate. Ultima secțiune a capitolului este 

dedicată unui studiu de caz referitor la un cadru de evaluare a riscurilor pentru o platformă 

internațională de tranzacționare produse agricole ecologice. 

În prezent, cele mai multe sisteme de certificare sunt private. Standardul față de care se emite 

certificarea poate fi privat sau public iar organisme de inspecție și certificare care certifică și 

auditează operatorii sunt organizate ca societăți comerciale sau organizații non-guvernamentale. 

Practicile ecologice aduc beneficii, dar, implică și riscuri. Literatura de specialitate prezintă mai 

multe tipuri de riscuri pe care o afacere ecologice le poate avea. Capitolul prezintă, de asemenea, 

măsuri de atenuare pentru riscurile identificate. 
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Agricultura ecologică are ca principiu de bază sănătatea solului și managementul agroecologic, 

interzicând utilizarea pesticidelor chimice și a îngrășămintelor, ce au efecte adverse pentru 

sănătatea unamă dar și a ecosistemelor. Metodele de agricultura ecologice combină și cunoștințele 

utilizatorului și tradiția cu inovația și știința. 

Din aproximativ două milioane de fermieri certificați ecologic la nivel mondial, aproximativ 80% 

sunt în țările în curs de dezvoltate: 34% în Africa, 29% în Asia și 17% în America Latină. În plus, 

țările în curs de dezvoltare reprezintă 73% din suprafața de teren certificată ecologic este destinată 

colectarării din natură și apiculturii. Nenumărați alți fermieri din țările în curs de dezvoltare aplică 

practici de agricultură ecologică (din simplul motiv că nu își permit costul substanțelor chimice), 

fără a fi certificate în mod oficial. 

Beneficiile agriculturii ecologice 

Această secțiune își propune să treacă în revistă cercetările științifice cu privire la efectele 

agriculturii ecologice asupra mediului în comparație cu agricultura convențională. Cercetătorul 

speră să realizeze o imagine mai realistă a contribuției agriculturii ecologice la o utilizare 

judicioasă a resurselor din punct de vedere ecologic. Mai mult decât atât, vom arunca o privire la 

impactul economic al unor astfel de practici. 

În cuvinte simple, agricultura ecologică este un sistem agricol care produce recolte respectând în 

același timp natura. Agricultura ecologică se bazează pe o serie de principii și practici concepute 

pentru a minimiza impactul antropic asupra mediului, asigurând în același timp că sistemul agricol 

operează pe cât de natural posibil. Un sistem agricol bazat pe această definiție pretinde a fi mai 

prietenos cu mediul înconjurător și deci având mai puține efecte adverse decât agricultura 

convențională. 

În Uniunea Europeană procesul de producție ecologică este reglementat prin intermediul 

Regulamentelor nr 834/2007 și nr 889/2008 ale Comisiei Europene. În plus, există reglementări 

suplimentare de la instituțiile internaționale (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO), Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite) și asociații 

sau organizații la nivel național (de exemplu Bio Suisse, Bioland, Demeter, Naturland).  

Conform standardului ecologic, în UE (Comisia Europeană, 2014A) practicile agricole ecologice 

tipice includ rotația culturilor, impun limite foarte stricte cu privire la pesticide chimice și utilizarea 

îngrășămintelor sintetice, antibioticelor pentru animale, aditivilor alimentari și auxiliari 

tehnologici și a altor factori de producție, recomandă valorificare resurselor locale (specii de plante 

și animale, care sunt rezistente la boli și adaptate la condițiile locale), creșterea animalelor în 

sistemele în aer liber cu libertate de mișcare și furajarea cu furaje ecologice, utilizarea unor practici 

de creștere a animalelor adecvate diferitelor specii de animale. 
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În conformitate cu legislația UE (Comisia Europeană, 2014a), produsele alimentare pot fi marcate 

ca fiind „ecologice“, în cazul în care cel puțin 95% din ingredientele lor sunt ecologice. Mai mult, 

utilizarea organismelor modificate genetic (OMG) și a produselor fabricate din OMG-uri este încă 

interzisă în producția ecologică în UE și produsele care conțin OMG nu pot fi etichetate ca 

ecologice.  

Riscurile afacerilor ecologice și măsuri de atenuare 

În această secțiune vom investiga riscurile specifice agriculturii și comerțului cu produse 

ecologice. Examinăm literatura de specialitate în scopul identificării stadiul actual al cunoașterii. 

Enumerăm riscurile specifice agriculturii ecologice și mai precis cele aferente activității de comerț 

cu materii prime ecologice, precum și măsurile care ar putea fi luate pentru a diminua riscurile 

menționate. 

Riscurile și evenimentele la nivel de fermă pot fi privite la nivel agregat de piață, iar micile 

modificări ale ofertei agregate și a cererii de produse agricole pot duce la schimbări rapide sau 

substanțiale ale prețurilor care, la rândul lor, afectează profiturile companiilor agricole.  

Această secțiune conține un studiu de caz privind atenuarea riscurilor comerciale ale activității de 

comerț cu materii prime ecologice pentru o platformă internațională de intermediere materii prime 

ecologice care activează în mediul on-line. Orice tranzacție comercială are riscuri atașate. 

Comercializarea produselor ecologice implică, în mod evident, un risc cum ar fi riscul de credit 

sau riscul de calitate. În cazul particular al produselor ecologice există un grad de neîncredere în 

piață ca urmare a diferitelor cazuri în care produsele etichetate și comercializate la prețuri 

ecologice, nu au fost conforme din punct de vedere a calității ecologice. Cu intenții malevolente 

sau din simpla ignoranță sau aplicarea greșită a procedurilor, unele materii prime ecologice 

contaminate de-a lungul lanțului de valoare până devin produse finite. Prin urmare, cumpărătorii 

- fie la nivelul consumatorului final al unei societăți - tind să nu aibă încredere în producători, până 

la proba contrarie (adică rezultatele analizei calității susțin pretențiile de eco logic ale 

producătorilor). 

Rezultatele cercetării din perspectiva abordării Business-to-Business pe piața ecologică au legătură 

cu experiența directă a cercetătorului pe piața internațională a tranzacțiilor ecologice. Acest lucru 

se datorează unui acord de parteneriat cu o platformă de comerț internațional destinat exclusiv 

materii prime ecologice (www.o-tx.com). 

Studiului de caz face parte dintr-un proiect care a presupus optimizarea procedurilor de 

tranzacționare și creștere a numărului de tranzacții încheiate. Studiul intern desfășurat în cadrul 

platformei s-a axat pe  evaluarea riscului producătorilor ecologic prin crearea unui sistem de 

scoring care este prezentat în figura doi. Informațiile sunt colectate și apoi rezultatele sunt 

introduse într-o grila de evaluare care generează un scor final pentru fiecare producător (vânzător). 
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Concluzia generală a acestei cercetări este că informațiile fiabile privind vânzătorii de materii 

prime ecologice au un impact pozitiv asupra competitivității platformei de tranzacționare și duc la 

creșterea număruilui de tranzacții. Mai mult, idea de a crea un rating pentru un anumit producător 

este apreciată de utilizatorii platformei.  

 
Figura 2 Cadrul de evaluare a riscului de producator in cadrul platformei de tranzactionare 

Sursa: Munteanu (2014A) 

Capitolul 2: Certificarea de terță parte 

 „Ecologic“ înseamnă în această teză „certificat ecologic“. Certificarea ecologică se referă la 

eliberarea unui certificat de către un organism de inspecție și certificare pentru a dovedi că un 

anumit operator se conformează unui anumit standard ecologic. Procesul de certificare aduce atât 

beneficii  cât și constrângeri pentru operatorii ecologici. Având în vedere că analizele care vizează 

afacerile sunt dedicate operatorilor ecologici certificați, procesul de certificare și rolul 

organismelor de certificare și inspecție este explicat în capitolul doi. 

Ținând cont de creșterea rapidă și structurile relativ slab dezvoltate ale pieței de certificare precum 

și lipsa de experiență a actorilor din piață, frauda pe piața ecologică are încă o probabilitate 

semnificativă. Capitolul discută atât criticile aduse sistemului de certificare de terță parte cât și 

măsurile de îmbunătățire prezente în literatura de specilitate și în practică. 

În timp ce certificarea de terță parte este văzută ca un mecanism legitim de guvernare care impune 

în mod eficient standardele, există încă unele aspecte problematice, cum ar fi: utilizarea de proxy-

uri pentru a verifica conformitatea, calitatea certificării este direct proporțională cu eficiența și 

calitatea inspecției, efectul de reputație și măsurile de meta-control. Aceste aspecte sunt explicate 

în capitolul doi. 
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Capitolul analizează în detaliu structura instituțională a sistemelor de certificare; analiza se 

bazează în principal pe analogii din domeniul auditului financiar, dar recomandările propuse pot 

fi ușor tranferate către sistemul de certificare de terță parte. Principalele puncte discutate sunt 

mecanismele de audit orientate spre risc și stabilirea prețului certificării. 

Particularitățile sistemului de certificare de terță pentru operatorii ecologici în UE 

Această secțiune este dedicată particularităților presupuse de punerea în aplicare a sistemului de 

certificare de terță parte în Uniunea Europeană, în contextul legislației UE pentru piața și operatorii 

ecologici. Este prezentată legislația și sinteza procesului de certificare. 

În UE, sistemul de certificare este reglementat 

prin Regulamentul Comisiei Europene nr 

834/2007. Conform acestui regulament, 

sistemul de certificare al UE cuprinde următorii 

actori: un organism de certificare de inspecție 

și/sau certificare locală, un organism de 

acreditare, o autoritate competentă la nivelul 

statului membru și operatorii ecologici. 

Organismul de certificare este organizația care 

controlează conformitatea operatoriilor 

ecologici cu reglementările ecologic ale UE. 

Pentru o perspectivă vizuală, vă rugăm să 

vizualizați Figura 2.3-1. 

 
  

Figura 2.3-1 Stuctura certificării în UE 

Source: own design 

Beneficiile și constrângerile certificării ecologice 

Secțiunea prezintă principalele beneficii și constrângerile implicate de certificarea ecologică, din 

perspectiva operatorilor.  

Un argument major pentru certificare ecologică este că permite producătorilor să acceseze piața 

de nișă și să obțină prețuri premium. Cu toate acestea, prețurile premium nu sunt întotdeauna ușor 

de obținut în cazul țărilor în curs de dezvoltare sau a micilor producători. De asemenea, este 

relevant faptul că prețurile premium trebuie să acopere costuri mai mari de producție (în special 

forța de muncă), precum și costurile de certificare și inspecție (Dankers and Liu, 2003). 

Mai mult decât atât, subiectul certificării de grup este prezentat pe fondul dezbaterii cu privire la 

introducerea acestui tip de certificare atât la nivel internațional și cât și în cadrul UE. Dezbaterea 
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vizează beneficiile acestui tip de certifcare și criteriile ca acest tip de certificare să păstreze garanția 

de conformitate cu standardul. 

O analiză în ceea ce privește suprafața certificată ecologic de producătorii români a fost realizată 

pentru a investiga potențialul grup țintă pentru certificarea de grup. A fost analizat un  eșantion de 

4.989 de certificate ecologice, reprezintă 33% din certificatele ecologic valabile și recunoscute de 

către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2013. Acest eșantion este compus 

din 2.319 certificate care sunt emise pentru a confirma perioada de conversie. Pentru aceste 

certificate informațiile referitoare la suprafața în perioada de conversie. Considerând 1,929 

certificate care conțin informații referitoare la suprafața cultivată în sistem ecologic, 41% dintre 

operatorii ecologici au certificat o suprafață de teren sub 5 ha, 31% dintre operatorii au certificat 

între cinci și zece ha, 17% dintre operatorii au certificat între zece și 30 ha, 6% dintre operatorii 

au certificat între 30 și 100 ha, iar restul de 5% din operatorii au certificat peste 100 ha. O analiză 

mai detaliată a impactului potențial al certificării de grup pentru agricultura ecologică din România 

a fost publicată în Munteanu (2014B). 

Capitolul 3: Piața ecologică în România 

Capitolului este dedicat analizei structurii pieței ecologice românești și începe cu prezentarea pe 

scurt a abordarii teoretice a cercetării de piață și apoi prezintă în detaliu analiza datelor colectate. 

Capitolul cuprinde evoluția numărului de operatori ecologici între 2011 și 2014, tipurile de entități 

juridice certificate ecologic, precum și distribuția geografică a operatorilor. În cele din urmă, 

capitolul evidențiază principalele rezultate ale unei analize aprofundate pentru cinci județe cu o  

densitate relativ ridicată de operatori ecologici. 

În primul rând, acest capitol discută unele aspecte teoretice ale cercetării de piață. O bună 

informare a pieței este necesară pentru a lua decizii bune de afaceri. Cercetare de marketing este 

un proces care își propune să ofere tipul de informații necesare pentru o decizie optimă. Un 

manager ar putea avea nevoie să știe ce tipuri de produse / servicii noi pot aduce o anumită rata de 

profit așteptată. Mai mult decât atât, cercetarea de marketing ar putea îmbunătăți produsele sau 

serviciile actuale pentru a le face mai adecvate nevoilor și așteptărilor clienților. 

Privire de ansamblu a pieței ecologica românești 

În contextul acestui capitol, sensul termenului „piață ecologică“ se referă strict la produsele 

etichetate ca fiind ecologice în conformitate cu prevederile legislației UE transpuse în legislația 

națională. Operatorii români certificați ecologic reprezintă oferta națională pe piața analizată iar 

importurile de produse certificate vor fi ignorate pentru acest moment. 

În țări precum Danemarca, ponderea pieței ecologice în piața totală cu amănuntul ajunge la 7,2%, 

în Austria 6%, iar în Franța 2% (Willer și Kilcher, 2012). Presupunând că România va urma acelaș 
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traseu ca celelalte țări din UE și ținând cont de potențialul agricol al țării, se poate concluziona în 

acest moment că există un potențial semnificativ de creștere pe piața ecologică românească. Mai 

mult, ținem cont că creșterea ofertei de produse ecologice la nivel național este corelată pozitiv cu 

creșterea suprafaței de teren cultivată în condițiile agriculturii ecologic. 

În România, conform datelor făcute publice de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

(MADR, 2015a), suprafața agricolă cultivată în regim ecologic a crescut constant din 2006, 

ajungând la peste 301 mii ha în 2013 și 289 mii ha in 2014. 

Procesul de certificare ecologică pentru un operator român 

Orice producător, procesator sau comerciant înregistrat în România poate solicita certificarea 

ecologică la orice Organism de Inspecție și Certifcare (OIC) autorizat în România sau în Europa. 

Conform legislației UE, orice operator poate obține o certificare ecologic de la orice OIC autorizat 

în UE dacă respectă standardul ecologic. 

În 2014, în România existau 13 organisme de inspecție și certificare autorizate de MADR ca 

autoritate competentă. Cele mai multe dintre aceste organisme de certificare, procesul de 

certificare al unui operator este similar în termeni generali. Pentru a obține o certificare ecologică, 

un operator trebuie mai întâi să contracteze un OIC.  Operatorul și OIC-ul semnează un contract 

și apoi operatorul începe adaptarea proceselor interne pentru a fi conforme cu cerințele 

standardului ecologic (legislația UE). 

Un mod de a evalua un OIC este după numărul de certificare emise. Liderul de piață pe întreaga 

perioadă investigată în România este Ecocert (RO-ECO-007), urmat la o distanță semnificativă de 

Ecoinspect (RO-ECO-008) și Ceres Happurg (RO-ECO-014). 

Ecocert este lider de piață și după cifra de afaceri. Ecocert este o companie înregistrată din 2004 

în București care este prezentă în toate cele 41 de județe din România. În 2014, 67% din 

certificatele emise de Ecocert sunt pentru operatori din județel Alba, Cluj, Satu Mare, Caraș 

Severin și Brasov. 

Al doilea OIC după numărul de certificate emise, Ecoinspect este înregistrat din 2002 în Cluj-

Napoca. Are de asemenea o acoperire națională dar cu o prezență mai puternică în Bistrița Năsăud, 

Mureș, Suceava și Sălaj (unde sunt emise 53% din certificatele din 2014). 

Ceres Happurg GMBH Sucursala Iernut România este al treilea OIC pe piața românească după 

numărul certificate ecologice emise. Are o prezență puternică în Bistrița Năsăud, Suceava, Caraș 

Severin. Aceste județe totalizează 76% din certificatele emise pentru 2014. Acest OIC a fost 

închisă ca filială a Ceres Happurg GMBH, la 28 noiembrie 2014 și înregistrată ca o companie 
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românească - Ceres Cert SRL (RO-ECO-024) în cursul aceluiași an. Operatorii ecologici români 

nu au fost afectați de această modificare deoarece certificatele emise și-au păstrat valabilitatea. 

Evoluția numărului de operatori ecologici 

Această secțiune prezintă informațiile disponibile cu privire la evoluția numărului de operatori 

ecologici în perioada analizată. Evoluția numărului de operatori certificați ecologic este interesantă 

în perioada cuprinsă între 2006 și 2014 și este vizibilă în figura 3.4-1. Numărul total urmează o 

tendință ascendentă, până în 2012, când au fost înregistrate mai mult de 15.500 operatori ecologici, 

urmată de o tendință de scădere ușoară în 2013 și în 2014. 

 
Figura 3.4 1 Operatori ecologici în România în perioada 2006- 2014 

Sursă: MARD (2015, 2011) & date colectate  

Se poate remarcat faptul că, după un nivel relativ constant între 2006 și 2010, începând cu anul 

2011 există o schimbare semnificativă în trend. Mai mult, în 2011, comparativ cu 2010, există o 

creștere semnificativă de mai mult de 300% a numărului de operatori ecologici. 

Pentru perioada 2010-2011 și 2011-2012, se observă o creștere a numărului de operatori (300% și, 

respectiv, 60%), cuplată cu o creștere relativ constantă a suprafeței cultivate ecologic (25% și 

respectiv 26%). Această situație se explică prin faptul că mulți dintre operatorii nou certificați au 

certificate zone foarte mici de teren. Această explicație este susținută și de o cercetare axată pe 

impactul certificării de grup (Munteanu, 2014B). 

Evoluția din 2010 este explicată prin introducerea subvențiilor pentru agricultura ecologică. 

Începând cu 2010 fermierii ecologici au primit subvenții totale în valoare de 2 milioane de euro 

iar pentru perioada 2012-2013 au fost alocate 7 milioane de euro.  Agricultura ecologică continuă 
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să primească sprijin în cadrul politicii agricole comune și în intervalul 2014-2020 dar 30% din 

subvențiile primite de suprafață vor fi condiționate de luarea unor măsuri de mediu.  

De asemenea, este important de remarcat faptul că, începând cu 2013, există o tendință de scădere 

a numărului de operatori care continuă până în 2014. În 2013 se înregistrează o scădere de 2% față 

de 2012. Mai mult decât atât, în 2014 tendința se accentuează ajungând la 7% în comparație cu 

2013. Această tendință în sistemul de agricultura ecologică este cel mai probabil justificată de 

faptul că unii operatori au considerat că subvențiile din partea guvernului nu a acoperit costurile 

implicate de certificarea ecologică și nu au compensat scăderea producției din perioada de 

conversie. Un alt aspect este cel legat de preț. Perioada de conversie implică o structură de prețuri 

caracteristică  

Producătorii ecologici din România pot fi clasificați în mai multe categorii după tipul de activitate:  

producția vegetală (culturi), creșterea animalelor și activități mixte. Așa cum era de așteptat, aceste 

categorii evoluează diferit în diferite regiuni ale țării corelat cu condițiile de relief și economie 

locală. Această așteptare este confirmată și de analiza detaliată din capitolul trei. 

În România sunt foarte puțini procesatori de produse ecologice (mai puțin de 1% din numărul total 

al operatorilor certificați ecologic), iar acest lucru stă la baza dinamicii curente de pe piață: 

materiile prime ecologice sunt exportate și produsele finite ecologice sunt importate. 

Pe măsură ce piața ecologică va crește și se va maturiza, structura actuală se va modifica și este de 

așteptat să crească numărul de procesatori din piață. Cu toate acestea, în procesul de dezvoltare a 

pieței, managerii și acționarii trebuie să poată să analizeze informația din piață și să ia măsurile 

adecvate pentru a crește performanța companiei lor. 

Evoluția numărului și tipului de organizare juridică a operatorilor ecologici din România în 

perioada 2011-2014 este prezentată în tabelul unu. Sunt prezentat datele referitoare la operatorii 

de 2011, dar vă rugăm să rețineți că certificatele nu au fost disponibile cercetătorului la momentul 

analizei. Prin urmare, o analiză detaliată este posibilă numai în intervalul din 2012 până în 2014. 

În cazul persoanelor fizice autorizate, există 3540 entități distince între 2012 și 2014. În evaluarea 

acestui număr s-a luat în considerare că un anumit operator poate apărea într-un an, sau în doi ani 

de consecutivi chiar sau chiar a fost constant în sistem începând cu 2012 până în 2014. Numărul 

de operatori organizați ca persoane fizice autorizate (PFA) certificate în trei ani consecutivi se 

ridică la 1.865. Acest nivel reprezintă 80% dintre operatorii PFA activi în sistem în 2012 și 61% 

dintre operatorii PFA din 2014. Putem concluzion în acest moment că operatorii ecologic PFA au 

tendința de a ieși din sistem în mai puțin de trei ani. 

Table 3.5 1 Operatorii ecologici după tipul entității legale între 2011-2014 
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 2011 2012 2013 2014 

Nr operatori,   

Din care: 

9,907 15,369 14,782 14,113 

Asociații 28 22 36 36 

Întreprinderi familiale 185 53 64 57 

Întreprinderi individuale 205 465 573 608 

Firme 938 859 941 984 

Persoane fizice autorizate 1,169 2,332 2,878 3,047 

Persoane fizice 7,336 11,628 10,280 9,372 

Alte tipuri de organizare 46 10 10 9 

Sursă: calcule proprii pe baza datelor colectate 

Analizând dinamica persoanelor fizice observăm că în perioada din 2012 până în 2014 sunt 14,789 

operatori distincți. Numărul persoanelor fizice care sunt certificate ecologic în mod constant în cei 

trei ani consecutivi este 6680, reprezentând 57% din persoanele fizice în 2012 și 71% din același 

tip de operatori în 2014. Concluzia ar fi că sunt multe persoanele fizice intră și ies din sistem în 

fiecare an iar segmentul de operatori care fac parte în mod constant din sistemulul agriculturii 

ecologice a fost clar delimitat. 

Distribuția geografică a operatorilor ecologici în România 

Scopul acestei secțiuni este de a prezenta evoluția numărului de operatori certificați ecologic între 

2012 și 2014, în contextul distribuției geografice și a organismului de inspecție și certificare care 

a emis certificarea. Cercetătorul se concentrează în mod special pe localizarea operatorilor și 

tendințele de migrare a operatorilor de la un organism de certificare la altul.  

Este important de remarcat faptul că, această cercetare ce analizează evoluția în timp a operatorilor 

certificați ecologic în perioada 2012-2014 este unică, după buna știință a autorului. Mai mult decât 

atât, autorul nu are cunoștință de nici o cercetare după metodologii similare din anii precedenți 

pentru spațiul geografic românesc.  

Pentru 2011, informațiile disponibile sunt denumirea și adresa operatorilor ecologici. Prin urmare, 

distribuția geografică a operatorilor poate fi reprezentată vizual, sub forma unei hărți în figura 

cinci. Culoarea reprezintă denistatea operatorilor. Astfel, culoarea cea mai închisă sugerează o 

densitate mai mare de 1001 operatori. Județele cu mai mult de 1001 de operatori ecologici sunt 

Suceava și Bistrița Năsăud. Alte județe cu un număr semnificativ de operatori ecologici sunt Iași 

și Caraș-Severin.  
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Figura 0-1 The geographical distribution of Operatori ecologici in România in 2011 

Source: own representation based on MADR data  

 

Figura 0-2 The geographical distribution of Operatori ecologici in România in 2012 

Source: own representation based on MADR data 
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Figura 0-3 The geographical distribution of Operatori ecologici in România in 2013 

Source: own representation based on MADR data 

  

Figura 0-4 The geographical distribution of Operatori ecologici in România in 2014 
Source: own representation based on MADR data 
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În 2012, există cinci județe cu mai mult de 1.001 de operatori ecologici, care sunt: Alba, Bistrița 

Năsăud, Suceava, Iași și Caraș-Severin. Privind la distribuția geografică, zona de nord est a țării și 

centru-vest sunt două zone în care există o concentrație mai mare de operatori ecologici. În 2013, 

există patru județe cu mai mult de 1.001 de operatori ecologici, care sunt: Alba, Suceava, Bistrița 

Năsăud și Cluj. Cluj a intrat în top cinci județe după numărul de operatori ecologici în 2013, în 

timp ce, în 2012, a ocupat poziția a șasea. Pe de altă parte, județul Iași a ajuns pe locul șase în topul 

din 2013, coborând de pe poziția a patra în 2012. În 2014, sunt trei județe (Alba, Suceava, Sălaj) 

și orașul București care au mai mult de 1.000 de operatori ecologici. Primele două sunt aceleași ca 

și în anul precedent.  

În perioada cuprinsă între 2012 și 2014, primele cinci județe care au înregistrat cel mai mare număr 

agregat de operatori certificați ecologic sunt Alba, Suceava, Bistrița Năsăud, Caraș-Severin și Cluj. 

Având în vedere faptul că, în aceste județe a existat un mare interes pentru sectorul ecologic, 

autorul a decis să acorde o atenție aparte acestor regiuni. Capitolul prezintă o analiză mai detaliată 

în scopul de a avea o imagine completă a dinamicii sectorului ecologic în aceste regiuni ale țării și 

astfel aruncăm o privire asupra tipului de organizare juridică a operatorilor, permanența lor în 

sistem, tipurile de activități ale operatorilor certificați, culturile ecologice comparativ cu cele 

conveționale, suprafețele agricole aflate în regim ecologic.  

Operatorii ecologici după OIC în perioada 2012-2014 

Această secțiune este dedicată distribuției operatorilor ecologici după organismul de inspecție și 

certificare în perioada cuprinsă între 2012 și 2014. Vom vedea câți operatori sunt certificați de 

fiecare OIC în parte precum și tiparele de migrație a operatorilor ecologici de la un OIC la altul. 

Ca un agent economic să poată folosi logo-ul ecologic sau să comercializeze produse ecologic, 

acesta trebuie să fie certificat ca și operator ecologic de un organism de inspecție și certificare.  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) autorizează în fiecare an lista organismelor 

de certificare și inspecție. Din acest motiv există variații în timp, unele organisme OIC dispar în 

timp ce altele apar. Distribuția operatorilor ecologici per OIC este prezentată în figura nouă. 

Pe piața de certificare, OIC-ul care iese în evidență ca lider în perioada cuprinsă între 2012 și 2014 

este Ecocert SRL (RO-ECO-007). În 2014, Ecocert SRL a avut o cotă de piață de 51% (în funcție 

de numărul de certificate eliberate). În plus, Ecoinspect SRL (RO-ECO-008), al doilea cel mai 

mare organism de certificare și inspecție, a avut un 13% din piață. Al treilea loc este ocupat de 

Ceres Happurg GmbH - Sucursala Iernut România (RO-ECO-014), cu o cotă de piață de 10%. 

Deci, primele trei poziția pe piață toate adăuga până la 75% din piață. La celălalt capăt al scalei, 

nouă organisme de certificare și inspecție au avut mai puțin de 5% din cota de piață, adăugând 

până la 18% din piață. 
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Figura 3 Operatorii ecologici per organisme de inspecție și certificare ăntre 2012 -2014 

Sursă: calcule proprii 

Un tip de mișcare pe piața ecologică din România este migrarea operatorilor de la un organism de 

certificare la altul, un fenomen relativ frecvent. Întrucât legislația permite acest lucru, orice 

operator poate schimba organismul de certificare și de inspecție de la care poate obține servicii de 

certificare. În perioada analizată, un număr de 1159 operatori ecologici a decis să schimbe OIC-ul 

cu care au încheiat un contract de prestări servicii.  În 2013, un număr de 286 operatori au migrat 

de la OIC-ul cu care au lucrat în 2012 iar în 2014, încă 873  operatori au decis să încheie un contract 

cu un alt OIC decât cel din anul precedent. Comparativ cu 2013, în 2014 numărul migrațiilor a 

crescut de trei ori. 

Având în vedere distribuția geografică a operatorilor ecologici, în perioada cuprinsă între 2012 și 

2014, primele cinci județe care au înregistrat cea mai mare densitate de operatori certificate 

ecologic sunt: Alba, Suceava, Bistrita Nasaud, Caras-Severin și Cluj. Corelând aceste informații 

cu cota de piață a OIC-urile putem observa evoluția cotei de piață (după numărul de certificate 

emise) în primele cinci județe în figura zece. Cota de piață variază relativ putin pentru toate OIC-

urile prezente în aceste județe. Putem concluziona că OIC-urile și-a stabilizat poziția pe piață și 

clasamentul la nivel de județ se shimbă relativ rar în perioada analizată. 

Ecocert SRL deține poziția dominantă în județele Alba, Cluj și Caraș-Severin, cu o cota de piață 

de 70-90%. Acest lucru este important pentru că semnalează că în aceste județe am putea cu greu 

vorbi despre o concurență între OIC-uri. 
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Figura 3.10-1 Cota de piață după nr de certificate a primelor 3 OIC-uri în primele 5 județe 

Sursă: calcule proprii 

Permanența operatorilor în sistem în perioada 2012-2014 

Adoptarea agriculturii ecologice presupune un proces de dezvoltare a unui set de practici în 

vederea realizării unui ecosistem agricol viabil și durabil. Acest proces are nevoie de timp - care 

este exprimat ca și perioadă de conversie. Pe parcursul acestei perioade activitățile impuse de 

gestionarea culturilor și/sau creșterea animalelor sunt adaptate la cerințele standardului ecologic. 

În perioade de până la trei ani întreaga fermă, inclusiv culturile și animalele, este transformată ca 

să respecte standardul.   

Un rezultat important al analizei se referă la cei 9481 operatori ecologici care sunt constant prezenți 

în sistemul agriculturii ecologice pe parcursul perioadei analizate. Acești operatori sunt ținta 

analizei pentru că ei au cele mai clare intenții să desfășoare activitități și să ofere pe piață un produs 

ecologic. În capitolul cinci se prezintă o analiză econometrică dedicată acestor companii și 

indicatorilor lor financiari care vor dezvălui mai multe despre modelele lor de afaceri. 

Un alt aspect important discutat este permanența operatorilor în sistem corelat cu de tipul lor de 

organizare juridică. Tabelul 3.10-1  sintetizează informațiile pentru toate județele analizate în 

detaliu.  

La nivelul primelor cinci județe din România după numărul certificatelor emise, persoanele fizice 

sunt cel mai frecvent tip de organizare juridică  a operatorilor care solicită un certificat ecologic 

de la un OIC. Per total, între 2011-2014, numărul de persoane fizice este mai relativ stabil. Aceeași 
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tendință de relativă stabilitate este întâlnită în perioada analizată și în rândul companiilor, 

întreprinderilor familiale și asociațiilor. 

Tabel 3.10-1 Permanența în sistem a operatorilor după tipul de organizare legală în cinci județe între 2011-2014 

Județele: Alba, Bistrița Năsăud, Cluj, 

Caraș Severin și Suceava 
2011 2012 2013 2014 

Asociații 9 4 11 9 

Asociații familiale 1 0 0 0 

Cooperative 2 2 1 0 

Mănăstiri și parohii 11 0 0 0 

Întreprinderi familiale 38 31 39 31 

Întreprinderi individuale 102 114 136 140 

Persoane fizice 5,632 6,591 5,990 5,279 

Persoane fizice autorizate 515 1,269 1,694 1,782 

Companii 82 60 66 74 

Direcții Forestiere 2 0 0 0 

TOTAL 6,394 8,071 7,937 7,315 

Sursă: own calculation 

O tendință importantă care este vizibilă în aceste cinci județe este că persoanele fizice autorizate 

sunt o categorie care cresc lent, atingând în 2014 un nivel de 3,5 ori mai mare decât în 2011. 

Suprafețe cultivate în sistemul ecologic 

O statistică importantă este legată de suprafața cultivată în sistemul agriculturii ecologice, atât la 

nivel total cât și ca suprafață medie per operator. 

România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare (62% din suprafața totală a țării), din 

care 10 milioane de hectare sunt teren arabil (INS, 2012B). Dimensiunea medie a unei exploatații 

agricole din România este mică în general. Un număr de 2,8 milioane de exploatații (71%) sunt 

sub 1 ha în dimensiune. Acestea reprezintă 5 milioane ha, 35% din suprafața agricolă din România 

(Page și Popa, 2013). 

Un număr de 1,04 milioane de exploatații (27%) sunt între 1 și 10 ha, considerate ca fiind ferme 

de semi-subzistență. Acestea reprezintă în total 3,1 milioane de hectare, ceea ce înseamnă 

aproximativ 21% din suprafața agricolă utilizabilă (SAU), și cea mai mare parte produc produse 

primare pentru consumul casnic. Otiman (2012) estimează că aceste ferme produc 25-30% din 

consumul național de alimente. 

Conform Page și Popa (2013) 60.000 ferme (1,6% din exploatațiile din România) sunt între 10 și 

100 ha. Acestea acoperă 1,49 milioane ha (10% din SAU din România). Mai mult decât atât, doar 

12.000 de ferme, 0,3% din exploatații, sunt operațiuni comerciale de peste 100 ha, care nu poate 

fi considerat prea mare ca fermele familiale: acestea ocupă 34% din SAU. 
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Având în statistica suprafațelor de teren deținute la modul general, să aruncăm  o privire la 

statisticile suprafețelor cultivate în agricultura ecologică, folosind datele colectate din certificatele 

ecologice din eșantionul operatorilor din cele cinci județe menționate mai sus. Tabelul 3.10-2 

prezintă rezultatele. Astfel, majoritatea operatorilor ecologici (51%) au o supragață ecologică 

certificată de 2,8 ha  în medie. Alți 33% dintre operatorii din eșantion au certificat suprafețe medii 

de 6,8 ha. În extrema cealaltă, zece operatori au certificat împreună 4087 ha. 

Tabel 3.10-2 Suprafețele ecologice din eșantionul celor cinci județe în 2014 

Categorie de 

suprafață (ha) 
Nr operatori 

Suprafață medie 

(ha) 

Suprafață totală per 

categorie (ha) 

(0-5) 817 2.8 2,258.2 

[5-10) 530 6.8 3,595.7 

[10-50) 221 16.4 3,622.8 

[50-100) 20 70.8 1,416.6 

> 100 10 408.7 4,087.0 

Total 1,598 9.4 14,980.3 

Sursă: date proprii 

Am putea concluziona în acest moment că suprafețele certificate de operatorii ecologici prezintă 

aceleași tipare și tendințe de evoluție ca și suprafețele deținute: mulți operatori care dețin puțin 

teren și foarte puțini operatori care dețin suprafețe însemnate de teren. 

Capitolul 4: O analiză de benchmarking pentru magazinele online 

Produsele ecologice au devenit din ce în ce mai apreciate de consumatori și popularitatea se  

reflectată în numărul tot mai mare de magazine – atât fizice cât și în mediul online -  care le sunt 

dedicate. Acest capitol investighează un anumit tip de afacere ecologică: vânzarea cu amănuntul 

în mediul online a produselor ecologice. Comerțul tradițional cu amănuntul (în magazine fizice) 

este foarte diferit de comerțul cu amănuntul în mediul on-line. Deoarece activitatea tradițională 

este destul de bine studiată (chiar dacă nu în mod specific pe sectorul ecologic din România), 

autorul a ales să se concentreze în acest capitol pe segmentul on-line de vânzare cu amănuntul de 

produse ecologice. 

Atât piața ecologică și cât și magazine online sunt segmente destul de tinere în România. Deoarece 

magazinele online au o din ce mai mare importanță în România, acest capitol face o analiză de 

benchmarking pe magazine online care au produse ecologice în portofoliu. Analiza de 

benchmarking vizează în principal aspectele non-financiare ale magazinelor selectate, datele 

colectate s-au axat pe următoarele categorii de criterii: produse vândute, plasarea comenzii, plata 

și livrarea, ușurința în utilizare, și strategia de marketing online.  

Autorul a identificat un eșantion de 50 de magazine în mediul online. Toate aceste magazine vând 

produse ecologice și livrează pe teritoriul românesc. Cele mai multe dintre magazine livrează pe 

plan local în timp ce altele la nivel național.  
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Un tip de rezultat al cercetării se referă la schițarea profilului magazinelor online din eșantion pe 

anumite categorii de criterii, spre exemplu ușurința în utilizare (figura 4.3-8) sau strategii de 

marketing (figura 4.3-9).  

 
Figura 4.3-8 Profilul magazinelor online: criteria 

legate de ușurința în utilizare 

Sursă: Munteanu (2015A) 

 

Figura 4.3-9 Profilul magazinelor online: strategii de 

marketing 

Sursă: Munteanu (2015A) 

La finalul colectării informațiilor s-a făcut o evaluare a tuturor magazinelor din eșantion după o 

formula de scroring care a cuantificat toate criteriile non-financiare utilizate în analiză. Este de 

remarcat faptul că 65% dintre scoruri sunt sub medie. Scorurile obținute sunt prezentate în figura 

4.4-1. 

 
Figura 4.4-1 The scores ranges for the 50 shops in the non-financial criteria 

Source: Munteanu (2015A) 

Mai mult decât atât, mergând la analiza indicatorilor financiari ai celor opt magazine cele mai bine 

clasate, doar trei au marje de profit net pozitive între 25% și 320%. Celelalte cinci magazine au 

înregistrat pierderi. Magazinele online din eșantion au diferite modele de afaceri, prezentând 

diferite mixuri de activități în portofoliul lor și diferite proiecte de investiții în curs de desfășurare. 
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Tinând cont de aceste aspecte autorul a decis să nu introducă indicatorii financiari în formula de 

scoring întrucât rezultatele nu ar fi fost comparabile.  

Ca rezultat al analizei de benchmarking, au fost schițate mai multe strategii de a crește performanța 

afacerilor  magazinelor online. Prima ar fi o personalizare corespunzătoare a experienței on-line 

pentru client corelată cu delimitarea clară a segmentelor de clientelă. Cu un profil clar al clientului 

dorit, se poate apela la unul din multe instrumente software care pot ajuta cu personalizarea 

experienței utilizatorului care ajunge pe site-ul web al magazinului. 

Soluțiile de management al relației cu clientul (CRM) sunt vitale, deoarece acestea oferă 

informațiile necesare cu privire la client (cum ar fi frecvența și valoare comenzilor, produsele 

preferate). Mai mult soluții software specializate pe e-commerce (care pot include sau nu un modul 

CRM) furnizează instrumente de analiză și raportare care urmăresc performanța site-ul, stocurile 

și vânzările, indicatorii de calitate ai procesului de comanda (de exemplu, numărul de erori de 

procesare), etc. necesare pentru orice manager pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. 

Așa cum indică rezultatele analizei, utilizarea de software-ul de comerț electronic, personalizarea 

experienței on-line pentru client, utilizarea posibilităților oferite de social media, segmentarea 

clară și targetarea sunt strategii pe care managerii de magazine online le-ar putea folosi pentru a 

îmbunătăți performanța afacerii lor. Managerii pot utiliza posibilitățile oferite de social media 

pentru a îmbunătăți în mod constant reputația magazinului lor în mediul online ținând cont în 

același timp de segmentul de clientelă vizat. 

Capitolul 5: O analiză panel a companiilor ecologice în România 

Capitolul cinci vizează să răspundă la întrebările: „Din punct de vedere economic, cât de 

performanți sunt operatorii ecologici?“ Răspunsul la această întrebare este oferit în prima parte a  

capitolului cinci, în descrierea eșantionului de societăți certificate ecologic care fac parte din 

analiza panel. Sunt furnizate detalii cu privire la valorile activelor, capitalurile, datoriile, veniturile, 

rata de profit și numărul de angajați ai companiilor. În cadrul eșantionului sunt incluse doar acele 

companii care sunt certificate în tot intervalul 2012-2014.  

A doua parte a capitolului vrea să răspundă la întrebarea „Ce factori influențează performanța 

operatorilor ecologici?“. Răspunsurile privind problema performanțelor economice ale 

operatorilor ecologici sunt furnizate folosind o metodologie cantitativă - o analiză panel pentru trei 

perioade (2012, 2013 și 2014) pentru 410 companii. Analiza panel a evidențiat caracteristicile 

financiare ale societăților incluse în eșantion. Acest tip de analiză este oarecum o urmare naturală 

a analizei de benchmarking realizată în capitolul patru, dar s-a concentrat în principal pe datele 

financiare ale criteriilor.  

Astfel, au fost realizate modele cu următoarele variabile dependente: rentabilitatea activelor 

(ROA) -șase modele și cu marja de profit- 20 de modele. Fiecare model are propriul mix de 
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variabile independente, atât variabile macroeconomice (produs intern brut (PIB), rata șomajului, 

rata dobânzii) cât și microeconomice (indicatori financiari ai companiilor, număr de activități 

certificate ecologic, status: ecologic/ în conversie, naționalitatea capitalurilor, suprafața cultivată 

în regim ecologic). 

Influența economiei locale 

Indicatorul PIB pe județ (exprimat in euro), rata șomajului și rata de dobândă au fost folosiți ca 

proxy pentru starea economiei locale – adică a județului ca unitate administrativ teritorială. După 

rularea mai multor modele, autorul a renunțat să mai includă rata șomajului și rata dobânzii pentru 

că acestea nu îmbunătățeau calitatea modelului. 

Având în vedere toate modelele, cu excepția 9B și 10C, putem vedea că influența PIB asupra 

marjei de profit este foarte mică. Coeficientul este foarte mic și pozitiv în 12 modele din cele 20 

care sunt rulate pentru marja de profit. Ținând cont de teoria economică ne-am putea aștepta ca o 

creștere a PIB-ului (ca un proxy pentru un mediu economic bun) să fie corelată cu marje de profit 

(ale companiilor) mai mari. Modelele rulate arată că starea generală a economiei locale are  un 

impact mic asupra modului de funcționare a unei companii. 

În modelele dedicate companiilor certificate ecologic și celor în conversie, coeficientul PIB-ului 

este foarte mic și pozitiv pentru companiile în conversie (modelele 7A, 7B și 7C) și mic și negativ 

pentru companiile cu statut ecologic (modele 6A, 6B și 6C). 

Rata imobilizări/ cifră de afaceri 

Raportul imobilizări / cifră de afaceri este inclusă ca variabilă independentă în șase modele (1, 6B, 

7B, 8B, 9B și 10B). În patru din cele șase modele, coeficientul este negativ și între -0.0773 și -

0.0153. În cele două modele în care coeficientul este pozitiv, acesta variază între 0,0012 și 0,0043. 

Modelele care arată că rata imobilizări/ cifră de afaceri este corelată negativ cu marja de profit, 

ceea ce implică că o creștere a ratei imobilizări/ cifră de afaceri este corelată cu o scădere a marjei 

de profit. Această corelație poate părea contra-intuitivă deoarece ar putea sugera că imobilizările 

nu sunt utilizate în mod eficient sau că investițiile mari în active pot duce la o scădere temporară 

a marjei de profit (achizițiile fiind finanțate prin datorii). 

Analizând coeficienții rate imobilizări/ cifră de afaceri se poate observa că există o diferență între 

companiile ecologice și cele în conversie. Modelul 6B arată că valoarea raportului imobilizări/ 

cifră de afaceri este corelată negativ cu marja de profit pentru companiile ecologice, ceea ce 

înseamnă decât o creștere de 1% a raportului imobilizări/ cifră de afaceri este corelată cu o scădere 

de 0,5% a marjei de profit. Pe de altă parte, modelul 7B arată că raportul imobilizări/ cifră de 

afaceri este corelat pozitiv cu marja de profit pentru companiile aflate în perioade de conversie, cu 

un coeficient de 0,0012. 
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Modelul 8B arată că valoarea raportului imobilizări/ cifră de afaceri este corelată negativ cu marja 

de profit pentru producători, ceea ce înseamnă că o creștere de 1% a valorii raportului imobilizări/ 

cifră de afaceri este corelată cu o scădere de 0,4% a marjei de profit. Pe de altă parte, modelul 9B 

arată că valoarea raportului imobilizări/ cifră de afaceri este corelată pozitiv cu marja de profit 

pentru procesoare, dar cu un coeficient mai mic (0,0043). Acest lucru ar putea cauza ca activitățile 

de prelucrare implică de obicei, o investiție considerabilă în activele fixe. 

Pe baza coeficiențiilor raportului imobilizări/ cifră de afaceri se poate observa că există o diferență 

între producători, procesatori și comercianți. Pentru producători și comercianți corelația este 

negativă în timp ce pentru procesoarele este pozitiv. 

Raportul capital de lucru/ cifră de afaceri 

Având în vedere toate modelele, coeficienții raportului capital de lucru / cifra de afaceri sunt 

pozitivi în trei modele (7C, 8C și 10C) și negativi în alte trei modele (M2, 6C, și 9C). 

Coeficienții raportului capital de lucru / cifra de afaceri sunt diferiți pentru companiile aflate în 

conversie și cele ecologice. Modelul 6C arată că, pentru companiiile ecologice o creștere de 1% a 

raportului capital de lucru / cifra de afaceri este corelată cu o scădere de 0,4% a marjei de profit. 

Pe de altă parte, modelul 7C arată că o creștere a raportului capital de lucru / cifra de afaceri este 

corelat pozitiv cu marja de profit pentru companiile în conversie, dar coeficientul este foarte mic 

(0.0063). 

Coeficienții raportului capital de lucru / cifra de afaceri sunt diferiți și în funcție de tipul de 

activitate al companiilor analizate. Pentru producători și comercianți, coeficienții sunt pozitivi în 

timp ce pentru procesatori coeficientul este negativ. Pentru producătorii, modelul 8C arată că o 

creștere de 1% a raportului capital de lucru / cifra de afaceri este corelată cu o creștere de 0,1% a 

marjei de profit. Pentru comercianți, efectul unei creșteri de 1% a raportului capital de lucru / cifra 

de afaceri se reflectă într-o creștere de 0,4% a marjei de profit. Acest efect este mai mare în cazul 

comercianților și se explică ușor prin tipul de activitate (activitate comercială poate necesita mult 

mai mult capital de lucru decât producția în valoare absolută pentru anumite companii). 

Pe de altă parte, modelul 9C arată că pentru procesatori valoarea raportului capital de lucru/ cifra 

de afaceri este corelată negativ cu marja de profit. O creștere de 1% a valorii raportului capital de 

lucru / cifra de afaceri se reflectă într-o scădere de 0,08% din marja de profit pentru aceste 

companii. 

Raportul datorii / cifră de afaceri 

Coeficienții raportului datorii/ cifra de afaceri  sunt pozitivi pentru toate cele șase modele cu ROA 

ca variabilă dependentă. Pentru modelele trei, patru și cinci, coeficienții sunt foarte similari, în 

jurul valorii de 1.2. Acest lucru sugerează că o creștere de 1,2% a raportului datorii/ cifra de afaceri  
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este corelat cu o creștere de 1% a ROA. Comparând cele două sub-eșantioane (capital românesc 

și societăți cu capital străin), s-ar părea, că, pentru a obține o creștere de 1% în ROA, creșterea 

necesară raportului datorii/ cifra de afaceri  în companiile străine este mai mică în comparație cu 

companiile românești. 

Raportul datorii totale /  cifră de afaceri este prezent ca variabilă independentă  în opt modele (M3, 

M4, M5, M6A, M7A, M8A, M9A și M10A). Corelațiile identificate între  raportul datorii pe cifră 

de afaceri datoriei și marja de profit sunt atât pozitive, cât și negative. 

Pentru categoriile producătorii și procesatorii coeficienții pentru raportul datorii / cifră de afaceri 

sunt negativi. Aceasta implică faptul că o ceștere a raportului datorii pe cifră de afaceri se va corela 

cu o scădere a marjei de profit. Acest fenomen este de așteptat ținând cont că teoria economică  

spune că o creștere a datoriei va duce la o scădere a marjei de profit din cauza creșterii costului 

capitalului. Cu toate acestea, se pare că pentru comercianți creșterea  raportului datorii pe cifră de 

afaceri cu 1% duce la o creștere de 0,02% a marjei de profit.   

Rata capitaluri / cifră de afaceri 

Rata capitaluri / cifră de afaceri este prezentă ca variabilă independentă în 15 modele. În 13 din 

15, coeficienții sunt pozitivi. În aceste modele o creștere de 1%  a raportului capitaluri/ cifră de 

afaceri conduce la creșterea a  marje de profit de 0,0117% respectiv 0.5981%. Modelele 6A și 6C 

arată că efectul unei creșteri de 1% a raportului capitaluri/ cifră de afaceri este cea mai mare pentru 

companiile ecologice, în timp ce modelele 8A și 8C evidenția, de asemenea, impactul a crescut 

pentru producători. 

Suprafața ecologică 

Variabila hectarele cultivate în sistemul ecologic este prezentă numai modele 8A, 8B și 8C care 

se referă la producători. Pentru aceste companii care sunt certificate în calitate de producători 

ecologici, în toate modelele, coeficienții pentru variabila ha cultivate ecologic sunt negative. 

Aceast lucru implică faptul că o creștere a suprafeței cultivate este corelată negativ cu marja de 

profit. Aceast rezultat este relativ surprizător, în sensul că ar fi de așteptat ca creșterea suprafeței 

cultivate în sistem ecologic să ducă la creșterea randamentului ecologic și la creșterea veniturilor. 

Pentru a clarifica această dinamică este nevoie de cercetări suplimentare. 

Numărul angajaților 

Numărul de angajați este o variabilă independentă prezentă în toate cele 20 de modele care sunt 

rulate pentru marja de profit. Pentru modelele de la unu la nouă (cu toate variantele), coeficienții 

pentru numărul de angajați sunt negativi. Acest lucru sugerează că un angajat suplimentar conduce 

la o scădere a marjei de profit între -0.0212% și -0.0001%. Deși impactul este mic, corelația 

negativă este semnificativă, în sensul că companiile par a fi angajat un număr optim sau chiar un 
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număr prea mare de angajați. Acest lucru pare să sugereze că eficiența angajaților suplimentari 

este limitată. 

Singurele modele în care coeficienții pentru variabila număr de angajați sunt pozitivi sunt modele 

10A, 10B și 10C, toate referindu-se la comercianți. Acest rezultat este interesant, deoarece 

comercianții au în general afaceri de intermediere între operatorii ecologici în piață. Pentru aceste 

societăți un angajat suplimentar ar putea însemna creșterea veniturilor (orice broker sau agent de 

vânzare anagajat duce la creșterea numărului de tranzacții încheiate). 

Numărul activităților certificate ecologic 

Numărul de activități certificate ecologic este prezent ca variabilă independentă în 14 modele 

pentru marja de profit. În toate modelele în care această variabilă este prezentă, coeficienții sunt 

negativi ceea ce înseamnă că o creștere a numărului de activități certificate de către operatori este 

corelată cu o scădere a marjei de profit. Modelele arată că marja de profit scade cu creșterea 

numărului de activități certificate desfășurate de către o companie. În aceast eșantion activitățile 

certificate se referă la producție (cultivarea plantelor, creșterea animalelor), procesare, 

comercializare (comerț național și internațional) și de colectare din natură. Ne-am fi așteptat ca 

desfășurarea mai multor tipuri de activități de către o societate, ce ar sugera o strategie de integrare 

a afacerii pe orizontală sau pe verticală, performanța companiei să crească. Cu toate acestea, se 

poare că pentru afacerile din agricultură din eșantion efectuarea mai multori tipuri de activități 

ecologice certificate nu este corelată cu o creștere a marjei de profit. 

Concluzii 

Ultimul capitol prezintă pe scurt cele mai importante concluzii ale cercetării și dă răspunsurile pe 

scurt la întrebările de cercetare.  

În cele din urmă prezentăm pe scurt contribuțiile acestei cercetări, atât din punct de vedere 

academic cât și pentru practica administrării afacerilor. 

În această teză este prezentat stadiul cunoașterii pe baza litereaturii științifice specifice pentru 

fiecare dintre următoarele subiecte: riscurile și beneficiile agriculturii ecologice, precum și critici 

și îmbunătățiri ale sistemului de certificare de terță parte. Citind capitolele doi și trei avem o 

înțelegere profundă a temelor, întrucât sunt prezentate principalele studii în aceste domenii.   

Teza actuală oferă o agendă de cercetare cuprinzătoare pe piața ecologică din România, ceea ce 

înseamnă identificarea statutului pieței ecologice din România. Mai mult decât atât, autorul a reușit 

să identifice caracteristicile predominante ale performanței financiare a companiilor care sunt 

certificate ca operatori ecologici, iar completarea cunoștințelor a redus decalajul informațional din 

literatura academică, în special pentru teritoriul românesc. După buna știință a autorului, există 

foarte puține studii care vizează investigarea tema structurii pieței ecologice (pe partea ofertei), 

cât și performanța operatorilor ecologici. 



 

 

Drd. Adina Roxana Munteanu  

A analiză a structurii și performanței pieței ecologice în românia în perioada 2012-2014 

Page | 26 

Această teză a dus la crearea unei metodologii de benchmarking de cele mai bune practici pentru 

magazinele online care pot fi ușor replicabilă de orice manager al unui magazin online. Analiza 

facilitează o mulțime de decizii strategice pentru un manager și creează o imagine cuprinzătoare a 

activității analizate. Cadrul analizei de benchmarking este prezentat în capitolul patru, împreună 

cu recomandările pentru manageri, atât în baza datelor colectate cât și a literatura de specialitate. 

Au fost identificate tendințelor generale ale activitățiilor economice certificate ecologic în 

România. Analiza panel oferă concluzii aprofundate în ceea ce privește performanța financiară a 

unui eșantion mare de companii certificate ecologic, prezente în sistem pe parcusul perioadei 2012-

2014. După buna știință a autorului analiza marjei de profit și rentabilitatea activelor este unic în 

literatura de specialitate și se referă la companiile care acționează în România. Atât datele și mixul 

de metodologii folosite în sectorul pieței ecologice sunt unice și originale.  

Cercetarea actuală este valoroasă deoarece aduce altor cercetători dar și publicului larg date 

statisticile detaliate cu privire la operatorii ecologici care nu sunt disponibile în altă parte. 

Cercetătorul a creat o bază de date unică de operatori ecologici - compusă în principal din persoane 

fizice, persoane fizice autorizate și companii. Un aspect dificil al prelucrării datelor, care adaugă  

de asemenea valoare cercetării este urmărirea permanenței în sistemul a fiecărui operator. Analize 

mai detaliate sunt concentrate asupra operatorilor care sunt în mod constant certificați ecologic în 

perioada analizată. 

În general, acest program de cercetare au adunat informații noi într-o zonă în care există un deficit 

real (piața organică în România). De informațiile și concluziile acestui studiu pot beneficia toate 

părțile interesate în piața ecologică, dar mai ales companiile care au ca scop îmbunătățirea propriei 

performanței financiare. 

Direcții viitoare de cercetare 

Această ultimă secțiune prezintă câteva direcții viitoare de cercetare care au apărut ca urmare a 

cercetărilor efectuate. În general, cercetările actuale oferit o mulțime de răspunsuri, dar s-au ridicat 

și noi întrebări. Direcțiile de cercetare sunt prezentate pentru fiecare sub-secțiune de cercetare din 

cadrul tezei.  
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