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Comunicat de presă  

22 aprilie, 2020 

BASF inițiază programul Mulțumim Fermierilor, menit să 

promoveze micii producători locali din România 

◼ Pagina web dedicată programului își propune să susțină micii fermieri și 
să ofere informații, în mediul online, potențialilor lor clienți din întreaga 
țară 

◼ Concursul de pe pagina de Facebook BASF Agro va oferi micilor fermieri 
posibilitatea de a-și prezenta afacerile, ideile, ofertele prin scurte clipuri 
video 

 

Spre deosebire de multe industrii în care epidemia a putut fi contracarată de măsuri 
de telemuncă sau de amânare temporară a activității, agricultura este un domeniu 
în care nu se pot lua pauze și nici munci de la distanță. Cu 3,4 milioane de mici 
ferme de familie și peste 20% din populația aptă de muncă implicată în agricultură, 
România are nevoie să găsească rapid soluții care să permită continuarea activității 
agricole, a producției și a vânzării de alimente.   

În noile condiții care impun distanțarea socială și restricționarea circulației, tot mai 
mulți fermieri mici și mijlocii, indiferent că vorbim despre legumicultori, pomicultori, 
sau viticultori, se zbat să își vândă produsele proaspete către consumatori. Conform 
celor mai recente studii de piață, la nivelul anului 2019, în România, 991 346 de 
fermieri au cultivat o suprafață totală de 155 800 ha cu produse vegetale, ceea ce 
subliniază o dată în plus dependența acestor mici fermieri de soluții de 
comercializare funcționale la nivel local.   

Acesta este motivul pentru care BASF a decis să creeze un program care să aducă 
mai ușor producătorii locali în atenția potențialilor lor clienți. Astfel, compania a creat 
o pagină dedicată campaniei în cadrul site-ului 
https://www.agro.basf.ro/ro/multumim-fermierilor/, cu secțiuni distincte pentru 
fermieri și pentru consumatori, în care oferă informații despre micii producători din 
întreaga țară, precum și despre platforme online care susțin comercializarea 
produselor acestora. 
 

https://www.agro.basf.ro/ro/multumim-fermierilor/
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Mai mult, pe pagina dedicată BASF, se vor regăsi interviuri cu mici fermieri care au 
găsit soluții pentru a face față situației actuale, articole despre protecția culturilor în 
condițiile climatice curente, sfaturi practice sau informații despre modul în care se 
pot promova și vinde online, în siguranță, produsele alimentare. 
 
Pe lângă secțiunea dedicată, care își propune să ajute fermierii să ajungă rapid la 

clienții lor, în condițiile în care majoritatea produselor agricole sunt perisabile și au 

nevoie de o logistică specială, BASF organizează și un concurs pe pagina sa de 

Facebook  .  Participarea în cadrul concursului se face prin postarea de clipuri video 

de promovare a activității în cadrul fermei, prin prezentarea produselor, dar și prin 

explicarea provocărilor cărora fermierii trebuie să le facă față. Concursul se 

desfășoară între 22.04 și 12.05 și va premia, prin tragere la sorți, 10 participanți. 

BASF va cumpăra produse de la fermierii câștigători pentru a le oferi, prin 

intermediul unor ONG-uri care și-au manifestat dorința de a susține inițiativa, către 

oameni aflați în dificultate. 

 

”Ne-am gândit la un mecanism care să dea un plus de motivație fermierilor să facă 

ceva ce oricum e bine pentru ei să facă în această perioadă – și anume să 

vorbească despre ei și despre afacerile lor pe Facebook, acolo unde se află și mulți 

dintre potențialii lor clienți. Aceasta cu atât mai mult cu cât reprezentarea acestui 

segment în spațiul public tinde să fie mai degrabă redusă, deși perioade precum 

cea pe care o traversăm aduc în lumină faptul că, mai mult decât alte sectoare ale 

economiei, sectorul agricol este cu adevărat unul esențial. Sperăm ca prin inițiativa 

#MulțumimFermierilor să aducem un plus de atenție și susținere acestui domeniu 

care nu este valorizat suficient”, explică Robert Băicoianu, Director Culturi Horticole 

BASF România, ”Premiile acordate sperăm să fie un pretext suficient de interesant 

cât să-i determine pe fermieri să ajungă, prin intermediul nostru, în atenția cât mai 

multor români, iar aceștia, la rândul lor, să facă un gest deopotrivă solidar și salutar, 

și anume să cumpere produse agricole proaspete de la fermierii din proximitate.” 

 

Pagina de internet realizată de BASF pentru acest proiect reunește, deja, ofertele 

câtorva zeci de mici fermieri, iar compania își propune să actualizeze, în continuare 

această secțiune și cu alte informații despre producătorii locali, cu scopul de a crea 

o resursă cu adevărat valoroasă pentru consumatori. 

 
Despre divizia BASF Agricultural Solutions  

Cu o populație în creștere rapidă, lumea devine din ce în ce mai dependentă de capacitatea noastră 

de a dezvolta o agricultură sustenabilă și de a păstra un mediu sănătos. Colaborând cu agricultori, 

profesioniști în agricultură, experți în managementul dăunătorilor și alții, ne asumăm să contribuim 

la acest lucru. De aceea, investim în cercetare și dezvoltare și într-un portofoliu complex, inclusiv de 

semințe și trăsături genetice, soluții chimice și biologice pentru protecția culturilor, gestionarea 

solului, sănătatea plantelor, controlul dăunătorilor și agricultura digitală. Cu echipe de experți în 

laboratoare, pe câmp, la birou și în unitățile de producție, conectăm gândirea inovatoare și activitatea 

practică de zi cu zi pentru a crea idei ale lumii reale care funcționează - pentru agricultori, societate 

și planetă. În 2019, divizia noastră a generat vânzări de 7,8 miliarde de euro.  

Pentru mai multe informații, vizitați www.agriculture.basf.com sau oricare dintre canalele noastre de 

social media. 

https://www.facebook.com/BASF.AgriculturalSolutions.RO/photos/a.481748992546910/575587063163102/?type=3&theater
http://www.agriculture.basf.com/
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Despre BASF 

În cadrul BASF, dezvoltăm chimia viitorului. Noi îmbinăm succesul economic cu protecția mediului 

și responsabilitatea socială. Cei aproximativ 117.000 de angajați ai grupului BASF lucrează pentru 

a contribui la succesul clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape fiecare țară din lume. 

Portofoliul nostru este organizat în şase segmente: Produse Chimice, Materiale, Soluţii Industriale, 

Tehnologia Suprafeţelor, Nutriţie şi Îngrijire şi Soluţii pentru Agricultură. BASF a generat o cifră de 

afaceri de aproximativ 59 mld. € în 2019. Acţiunile BASF sunt tranzacţionate la bursa din Frankfurt 

(BAS) şi ca American Depositary Receipts (BASFY) în SUA . Puteţi afla mai multe informaţii, 

accesând www.basf.com. 

 
 


