
OrDeLi
TU TRĂIEȘTI

SUSTENABIL?
 

pag. 38

pag. 58

pag. 8

N
U

M
Ă

R
U

L
 1

 |
 I

U
N

IE
 -

 A
U

G
U

S
T

 2
0

2
1



despre sustenabilitate
iunie - august 2021

În numărul 1

Sustenabilitatea influențează tot mai
mult comportamentul
consumatorilor și devine un factor
cheie pentru numeroase industrii. În
ultimii ani, numărul companiilor care
investesc în produse prietenoase cu
natura și în reducerea emisiilor de
carbon este în creștere. Studiile
confirmă această tendință! 

Într-un clasament al dezvoltării
sustenabile, realizat de experți
independenți și publicat de
Cambridge University Press, țara
noastră se află pe locul 38 din 166. Au
fost analizate dezvoltarea economică,
asigurarea accesului la resurse de
bază, dar și protejarea mediului
înconjurător și a biodiversității. Cu
toate acestea, conceptul este încă
nou pentru o parte dintre români. 

Prin urmare, primul număr OrDeLi
deschide conversația și prezintă pașii
pe care îi putem face cu toții pentru o
viață mai verde. În cele 80 de pagini,
veți găsi idei clare, simple, rapide și
accesibile pentru a face schimbări ce
pot restabili echilibrul cu resursele pe
care planeta ni le oferă. 

Să vă fie de folos! 
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D I A N A
M I H Ă I L Ă

Casa este extensia sufletului nostru, ne arată și ne expune în fața celor care ne
trec pragul într-o manieră în care poate că nici nu suntem percepuți. Este un
spațiu intim, plin de amintiri și de obiecte cu însemnătate. Este locul în care ne
reculegem și în care ne încărcăm cu energie. Acasă suntem noi în cea mai pură
formă, autentici, vulnerabili și încrezători în egală măsură. 

Organizarea este parte din evoluția noastră, crește cu noi, se transformă și ne
ajută să avem o viață echilibrată. Proiectele mici produc schimbări imediate.
Proiectele mari aduc schimbări durabile. Începem cu ce simțim că ne oferă
control și are finalitate. Continuăm cu ce este mai puțin atractiv, dar trebuie
făcut pentru îmbunătățirea fluxului întregului spațiu.  

Pandemia ne-a schimbat o parte din obișnuințe și ne-a forțat să stabilim o nouă
relație cu locuința. Pe lângă fațetele sale negative, a adus cel puțin un aspect
pozitiv: timp acasă, alături de cei dragi. Și împreună am reușit să creăm un
ambient mai potrivit pentru sufletele noastre!     

MASTER PROFESSIONAL ORGANIZER
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DIANA  MIHĂILĂ

Organizarea este o artă, căci ea are
capacitatea de a ne face viața mai
frumoasă zi de zi! Este accesibilă și
totodată extrem de valoroasă. Acțiuni mici
generează schimbări vizibile, durabile,
sustenabile. 

Organizarea poate fi
deprinsă chiar și de cel
care se consideră
”netalentat”. Este ușor
să fii bun, nu este
complicat să excelezi.
Dar, ca în orice tip de
activitate, este nevoie
de timp și de exercițiu.
Și mai presus de toate,
este nevoie de o
înțelegere profundă a
ta și a ceea ce te
înconjoară. 

DESPRE TINE!

ORGANIZAREA
ESTE 

În esență, organizarea
este simplă, creativă,
intuitivă și o putem
transforma într-o
rutină imperceptibilă
dacă este în acord cu
asocierile pe care le
facem în mod natural.
Metodele nu trebuie
copiate, ci adaptate
firescului fiecăruia. 

În anumite momente,
casa este în armonie
cu noi, iar totul stă bine
rânduit, ușor de găsit și
de folosit. În altele, este
o luptă cu surplusul și
cu dezordinea. Nimeni
nu este scutit de ele!



L I F E  I S  T O O  C O M P L I C A T E D  N O T  T O  B E  O R D E R L Y .



Organizarea este despre fiecare

dintre noi și stă în puterea noastră

să o folosim pentru a avea un spațiu

mai ordonat și mai funcțional. În

plus, ea poate aduce armonia și

echilibrul nu doar în casă, ci și în

suflet. Iar atunci când suntem în

acord cu noi, cu locul, cu lucrurile și

cu cei din jur, viața are altă

însemnătate. 

Organizarea este o rutină sănătoasă,

precum alimentația sau sportul. La

început practici în mod conștient, ca

prin repetiție să devină un act firesc

ce nu presupune nici prea mult

stres, nici prea mult efort. 

De aceea, metodele pe care le

implementăm trebuie să fie flexibile

și să se adapteze etapelor de

dezvoltare prin care trecem,

însoțindu-ne în devenirea noastră! 

CUM NE AJUTĂ
ORGANIZAREA  
SĂ NE GĂSIM
LOCUL ACASĂ



ORGANIZAREA
ÎN PANDEMIE

La începutul lui 2021, am lansat un
amplu sondaj în comunitatea
#IdeiOrganizare. Am colectat
rezultate vreme de aproape 6 luni,
încercând să stabilim împreună
impactul pe care pandemia l-a
avut asupra existenței noastre, a
spațiului pe care îl folosim și a
activităților pe care le derulăm.

Totodată, am evaluat opțiuni
viitoare, precum posibilitatea
mutării într-o locuință mai mare
sau achiziția unei mașini hybrid ori
electrice. 

*sondaj realizat online, la nivel național, pe un
eșantion de 1.200 de participanți, 
din mediul urban și rural

ORDELI EXCLUSIVE

DIANA MIHĂILĂ

https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare


De la debutul pandemiei și până în
primăvara lui 2021, aproape 60%
dintre respondenți au lucrat de
acasă, în timp ce 19,4% au
continuat să meargă la birou.
Restul au muncit în regim mixt.

În această perioadă, 41,8% au
simțit nevoia să amenajeze o zonă
de home office, iar 37,8% au spus
că au reorganizat spațiul casei
pentru a putea integra un birou.
Deținerea unei zone dedicate
lucrului i-a făcut pe cei mai mulți
să se simtă mai productivi, mai
creativi, mai eficienți, mai relaxați
și mai concentrați. 

Pentru a se simți mai bine acasă,
65% dintre respondenți au făcut
ajustări, iar 5% au spus că în sfârșit
locuința lor este organizată și
funcțională. Un sfert dintre
participanții la sondaj încă mai
lucrează la flux. 

Livingul, biroul, bucătăria și
dormitorul au fost spațiile care
au necesitat mai multe sesiuni de
organizare. 

Mulți au cumpărat organizatoare,
scaune pentru birou, textile pentru
un aspect mai relaxant, alocând
bugete între 500 și 1.000 de lei. În
unele cazuri, sumele au depășit
chiar și câteva mii de lei. 

În urma acestor achiziții și acțiuni
de reorganizare, cei mai mulți au
declarat că locuințele arată mult
mai bine, că se simt mai fericiți și
că au creat un ambient mai
confortabil. 

O R D E L I  E X C L U S I V E



De la declanșarea
pandemiei, 60% dintre
participanții la sondaj au
luat în calcul schimbarea
locuinței, aproape 70%
gândindu-se la o casă cu
curte care să ofere mai
mult spațiu întregii familii.

Cei care s-au mutat, au
ales un apartament mai
mare sau o vilă, iar 17%
chiar s-au relocat în zone
rurale sau urbane cu o
calitate mai bună a aerului
și cu mai multe spații verzi. 

O R D E L I  E X C L U S I V E



O R D E L I  E X C L U S I V E

Problema este că peste 37% dintre
respondenți au declarat că lucrează
mai mult de acasă decât o făceau
când mergeau la birou. 

La capitolul eficiență, 21,7% au spus
că le priește munca de la domiciliu,
iar 32,2% simt că au găsit echilibrul
între viața personală și cea
profesională. Restul se simt mai
productivi în colectivitate.

Pentru 23% dintre cei care lucrează
full time, angajatorul a contribuit la
crearea unei zone de office acasă.

În pandemie, 56% au dobândit
aptitudini noi, iar 20,6% chiar și-au
schimbat meseria.

Pentru organizarea locuinței, 33,9%
dintre respondenții au alocat circa

2 ore pe săptămână, iar 22% până la
4 ore. 

Cei mai mulți au evaluat procesul
de organizare început la intrarea în
lockdown ca fiind mediu sau bun.
Jumătate se simt împăcați că au
eliberat căminul de o serie de
obiecte și că au găsit metodele
potrivite de sortare și depozitare. 

Pentru organizarea și amenajarea
spațiului, mulți au cumpărat birouri,
scaune, rafturi, coșuri și cutii. 

Având în vedere schimbările ce s-au
produs în comportamentul nostru
prin prisma lucratului de acasă,
noua realitate pentru o bună parte 
dintre noi, este aproape o
certitudine că trendurile conturate
de acest sondaj vor continua și în
lunile următoare.

ÎN 2021, CEI MAI MULȚI ESTIMEAZĂ CĂ VOR
CONTINUA SĂ LUCREZE DE ACASĂ 

SAU CĂ VOR AVEA UN PROGRAM MIXT  



MAȘINA, ÎNTRE
NECESITATE,
ORGANIZARE 
ȘI GRIJĂ 
PENTRU MEDIU 

52,5% dintre respondenți conduc mașini
pe motorină și aproape toți ceilalți pe
benzină. Doar 4,5% conduc o mașină
hybrid și sub 1% una electrică. 

Alegem mașini pe benzină și motorină
pentru a parcurge drumuri mai lungi și
pentru că sunt mai ieftine decât cele
electrice, dar și pentru că avem acces mai
facil la piese și la service.

Circa 60% își doresc însă autoturisme de
tip hybrid și peste 30% electrice, estimând
că vor face trecerea de la vehiculul actual
la cel dorit în 3 până la 5 ani.

Sondajul a mai arătat că ne alegem
autoturismele în funcție de siguranța
oferită, de spațiul de la interior și din
portbagaj, de preț și de confort.

79% dintre respondenți consideră că nu
avem suficiente stații de încărcare, iar cei
mai mulți au impresia că o mașină
electrică are autonomie mult mai mică
decât una convențională, pe care, cel mai
adesea și-o imaginează de mici
dimensiuni (56,1%) și pentru care ar plăti,
în medie, 
10-20.000 de euro.

90% dintre români 
 își doresc o mașină
hybrid sau electrică. 

50,7% ar prefera să
conducă un SUV -
chiar și convențional
- pentru că, dincolo
de avantajele
evidente, spațiul
generos i-ar ajuta
să păstreze mașina
mai bine
organizată. 

O R D E L I  E X C L U S I V E



ORGANIZARE =
SUSTENABILITATE

Arta organizării se traduce și în
grija față de mediul ce
transcede spațiul caminului
nostru. 

Dincolo de pragul casei este o
lume imensă de care trebuie să
ne îngrijim și să ne bucurăm
împreună. Nu doar acum, ci
pentru totdeauna, generație
după generație!

Planificarea, aspect ce ține de
organizarea pe plan personal,
ne ajută să cumpărăm în
cantități potrivite, iar reciclarea
și reutilizarea dau resturilor o
nouă întrebuințare. 

Practici mici, precum sortarea
între carton, plastic, metal și
gunoi menajer, ne ajută să
facem, în timp, pași mai mari și
mai sustenabili. Așa cum sunt
casele verzi, dezvoltate în
totalitate pe principii 
eco-friendly. 

ORGANIZARE  |  3



EFDEN
SUSTAINABLE
CITY, PRIMUL
PROTOTIP DE

ORAȘ
SUSTENABIL DIN

ROMÂNIA

Sunt idei pe care atunci când le auzi
par desprinse dintr-o altă lume. Sunt

greu de cuprins cu mintea, căci
acoperă atât de multe planuri. Dar,
spre norocul nostru, există vizionari
care vor și pot să schimbe realitatea

zilelor noastre și să influențeze
viitorul generațiilor care vin. Curajul
lor de a gândi, de a verbaliza, de a

încerca și de a pune în practică
reprezintă șansa multora la o viață

mai în acord cu mediul. 

ORGANIZARE  |  4

DIANA MIHĂILĂ



EFdeN, un ONG
educațional
format
preponderent
din studenți și
tineri absolvenți
la construcții,
instalații și
arhitectură, a
lansat primul
prototip de oraș
sustenabil din
țara noastră 

EFdeN Sustainable City va fi
dezvoltat în campusul de peste
4.000 mp al Facultății de
Inginerie a Instalațiilor, din
București. Tot acolo, pot fi
vizitate mai bine de zece alte
proiecte ale echipei: casele
EFdeN 4C și Signature, copacii
fotovoltaici, stațiile de încărcare
pentru mașini electrice, stația
pentru biciclete și trotinete,
eolienele urbane, zonele de
studiu, sistemul hidroponic
pentru agricultură urbană și
zonele în care se poate juca
șah, basket sau tenis de masă. 

Pentru a le vedea este necesară
înscrierea pe
www.efden.org/oras.

https://efden.org/
http://www.efden.org/oras


“În 10 ani am reprezentat
cu brio România la nivel
mondial cu prototipuri de
case sustenabile, solare
și eficiente energetic,
obținând recunoaștere
internațională și zeci de
premii. Toate proiectele
au fost realizate cu
echipe de tineri minunați
care au făcut ca aceste
prototipuri să devină
exemple de bune practici
pentru cum vom gândi
noile locuințe și așezări
urbane. Lansarea 
EFdeN Sustainable City
ne va ajuta, ca într-un
spațiu concentrat din
inima Bucureștiului, să
oferim experiențe
vizitatorilor în peste 
40 de puncte de interes
din 8 zone tematice, pe
care ni le dorim în
orașele viitorului. Le
mulțumim tuturor
partenerilor și celor care
au făcut aceste proiecte
posibile!”

Claudiu Butacu,
 Co-fondator EFdeN 



EFdeN Sustainable City, 
un DisneyLand al sustenabilității

În cele 320 de municipii
și orașe din țară
locuiește mai bine de
jumătate din populație.
Multe au potențial să
devină sustenabile,
chiar dacă statisticile
arată o tendință clară de
suprapopulare a 
zonelor urbane. 

Cu aceste estimări în
față, proiectul pilot își
propune să încurajeze
un comportament mai
responsabil față de
mediu și să inspire cât
mai multe inițiative 
de gen. 

În următorul an, peste
40 de puncte de interes
vor fi realizate în cele 8
zone tematice ale
acestui Disneyland al
sustenabilității, 
așa cum l-a denumit
Corina Fugaru, project
manager EFdeN
Sustainable City, 
în cadrul celei de-a
patra ediții a conferinței
#MareaOrganizareLIVE.

https://fb.watch/5Mv-8dp3yW/
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Case sustenabile: casele solare EFdeN 4C și Signature,
premiate național și internațional, ce au reprezentat România
la prestigioasa competiție mondială Solar Decathlon, 
în 2014 și 2018.

Energie: spațiul interactiv ce promovează consumul eficient
de energie și producția de energie curată cu ajutorul
panourilor solare și fotovoltaice, mergând până la pompe
geotermale și la stocarea gravitațională.

Mobilitate: stația multifuncțională pentru biciclete și
trotinete electrice, stația smart-bus și stațiile pentru încărcat
mașini electrice.

Educație: spațiul de studiu și de experimente și ateliere de
știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Agricultură urbană: producția locală de legume în seră
interioară și în seră hidroponică exterioară.

Sănătate: zonele de șah, basket, tenis, badminton și yoga.

Resurse: spațiile informative și interactive de reducere,
reutilizare și reciclare.

Artă: spațiul expozițional, instalațiile senzoriale, sustainable
fashion și scena pentru piese de teatru.



Mihai 
Toader-Pasti, 
Co-fondator
EFdeN și
Manager
General:

”Împreună avem puterea

de a crea orașe în care să

ne dorim să locuim, să

muncim și să studiem.

Sănătoși, prosperi și

fericiți. La 9 ani de la

fondarea EFdeN intrăm

într-o nouă etapă alături

de studenți, universități,

societate civilă și

parteneri din mediul

public și privat. EFdeN

Sustainable City este un

laborator urban

multifuncțional, fiind

totodată un spațiu

pentru comunitate, un

festival de mediu și

tehnologie și un muzeu

interactiv de știință”. 



Restul punctelor
de interes sunt
subiectul unui
amplu proces de
co-creare adresat
celor care doresc
să contribuie la
definirea orașul
viitorului 

Echipe formate din 2 până la 5 membri
își pot alege un punct de interes pentru
care să își înscrie ideile în concurs, până
pe 22 iunie 2021. Fiecare punct va avea
un buget de implementare de până la
10.000 de euro, iar echipele
câștigătoare vor fi recompensate cu un
premiu de 500 de euro. 

Toți participanții beneficiază de sprijin
și mentorat din partea echipei EFdeN și
a mai multor specialiști din mediul
academic, privat și public. Fii parte din
schimbare și înscrie-te pe 
efden.org/co-creeaza.

https://efden.org/co-creeaza/efden.org/co-creeaza




ORGANIZAREA,
UN 

PUZZLE
?
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Îți  propun să privești
organizarea ca pe un
puzzle, la început cu
piese mari și puține,
aidoma celor cu care ne
jucăm întâi când suntem
copii. Tabloul se
compune din câteva
elemente interconectate.
Dar, cu imaginea finală
în minte, deslușesc mai
ușor piesele și identific
mai rapid tehnicile ce
mă pot conduce la
finalitatea dorită. 

DIANA MIHĂILĂ



MĂ ORGANIZEZ
AVÂND ÎN MINTE
UN SCOP BINE
DEFINIT!

Ca și în cazul jocului menționat

anterior, pot începe cu colțurile,

căci sunt ușor de recunoscut și să

închei cu centrul. Sau pot folosi

centrul ca punct de colectare și

acolo, în tihnă, să evaluez și să

grupez obiecte ce aparțin spațiului

în funcție de colțul în care se

potrivesc. Pe scurt și firesc, numim

această abordare organizare colț cu

colț.

Ea se leagă natural de organizarea

categorie cu categorie, bază a

oricărei metode din orice colț al

mapamondului. Lăsând la o parte

jocul de cuvinte, formarea de

secțiuni clare simplifică enorm

orice proiect de punere în ordine cu

sens a lucrurilor și a spațiilor. Este

suficient să mă întreb unde, când,

cum, de ce și cât de des folosesc

pentru a-mi da seama cum

categorisesc. Atunci când nu am un

răspuns clar, ce am în față este

surplus. 

Din categorii mari
putem face categorii

mici, dar rafinarea vine
în timp, nu din prima. 

 
Obiectele se tot mută

până când își găsesc cel
mai bun loc. Iar când

ajung să se miște
precum un mecanism,

vorbim despre
eficientizare, nu doar

despre depozitare
corectă, conformă cu o

metodă ori cu alta.



Putem optimiza un spațiu și
dacă ne raportăm la fiecare
perete în parte. Un perete, o
piesă! Nu trec mai departe până
când piesa nu a fost analizată.

Este mobilierul bine ales, este
bine poziționat, este bine
compartimentat? Ceea ce
stochez aici este potrivit cu
activitățile pe care le desfășor?
Mai am nevoie de alte
organizatoare și sisteme?

Organizarea perete cu perete
ne pregătește pentru
organizarea cameră cu cameră. 

Acestea sunt precum puzzle-
urile pentru avansați: ne-am
făcut mâna, am dezvoltat
propriile tehnici, singura
problemă reală este volumul. 

Cantitățile mari pot fi
copleșitoare chiar și pentru cei
experimentați. Dar identificând
și înlăturând excesul suntem
mai aproape de sortarea pe
categorii. 

Și, într-un mod absolut firesc,
descoperim că organizare este
ciclică, iar atunci când cercul nu
se închide, pornește ca o spirală
căpătând noi și noi valențe.

DE LA MIC 
LA MAI MARE



Sunt 
Diana Mihăilă

Primul Master Professional Organizer
din România. 

Am creat o metodă de organizare
dedicată părinților cu copii mici, dar și
un program de o lună de zile de
punere în ordine cu sens a lucrurilor
casei, ce a fost inclus de Parlamentul
European în rândul inițiativelor cu
impact pozitiv pe scară largă. 

Am fondat cea mai mare comunitate
de profil din România, recunoscută în
cadrul Facebook Women Community
Leadership Meeting, Varșovia și
premiată la Gala Digital Divas 2020, în
categoria Best Women Communities. 

Înainte am fost jurnalist de televiziune
și de business.

Scriu pe ideiorganizare.ro (abonează-te
la newsletter!) și dezvolt o platformă
integrată de servicii și produse pe
dianamihaila.ro. 

Conferința #MareaOrganizareLIVE,
prima și singura de acest gen din țara
noastră, a ajuns la a 4-a ediție. 

Mă găsești la adresa de email 
contact@dianamihaila.ro.

https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://ideiorganizare.ro/
http://eepurl.com/g_n9x9
https://www.dianamihaila.ro/
https://fb.watch/5Mv-8dp3yW/


OpticNet furnizează
soluții naționale și

internaționale de
transport de date, acces

internet, telefonie,
hosting, servicii cloud,
aplicații si colocare în

centrele de date proprii,
din București și Ploiești.

 
 support@opticnet.ro

 
Național: 0310.807.000
Ploiești: 0344.080.000

mailto:support@opticnet.ro


N O U L  
H Y G G E

După ce m-am specializat în design
de interior, recunosc că m-a atras
tare mult conceptul hygge, pe care
l-am studiat chiar și la el acasă, pe
străzile din Copenhaga.

De altfel se spune că locuitorii din
Copenhaga sunt cei mai fericiți din
lume. Secretul vine de la acest
„hygge”. Știți, desigur, că este vorba
despre sentimentul acela de acasă,
de confort, armonie, liniște și 
calm. Dar despre ce se vorbește mai
puțin este faptul că are mult mai
mult de-a face cu designul decât ar
părea. 

Dar vecinii suedezi nu se lasă mai
prejos. Chiar deloc. Iar acum un nou
trend își face loc în lume și la noi.
Lagom este un concept ce se referă
la echilibru. 

DIANA MOLDOVEANU

Un echilibru - tot mai fragil în
ultimul an - dintre viața profesională
și cea personală, un mod de viață
durabil, care se replică și la nivelul
interioarelor. 

Dincolo de acest aspect, în lagom
reciclarea, recircularea și utilizarea
materialelor durabile când este
posibil, sustenabilitatea, sunt valori
definitorii. 

Așadar, în acest prim număr OrDeLi
discutăm despre cum putem să-i
facem loc acestui concept în viața
noastră: prin a alege piese de
mobilier în acord cu această
filozofie, prin a circula sustenabil și a
face acele mici schimbări în viața
noastră care fac difereța. Și, desigur,
să nu uităm că sustenabilitatea este
un mod de viață permanent, care se
aplică și în călătorii. 



Lagom ne încurajează să ne creăm 
o viață fericită alegând să avem

 o existență echilibrată.
Nici prea mult, nici prea puțin.

Exact cât trebuie.



9 LUCRURI PE CARE 

LE POȚI FACE ÎNCEPÂND

DE AZI PENTRU A TRĂI

SUSTENABIL
DIANA MOLDOVEANU



Refuză tacâmuri și
paie din plastic.

Folosește-le pe ale
tale, reutilizabile.

04
Consumă produse

de sezon, redu
consumul de

produse animale.

06
Urmărește traseul
produselor pe care

le consumi. 

05

Stinge lumina când
ieși dintr-o cameră,
scoate din priză ce

nu folosești.

07
Informează-te! Vei fi

mai dispus să faci
schimbări în viața ta

dacă știi ce efecte au. 

09
Oprește apa în timp
ce-ți perii dinții sau

te șamponezi. 

08

Repară, nu arunca
lucruri ce se mai

deteriorează. 

01
Fă o listă cu ce ai

nevoie și nu te
abate de la ea. 

03
Dacă nu ai folosit un
obiect mai mult de
6-12 luni, vinde-l sau

donează-l. 

02



H O T B I K E S . R O ,  O  P O V E S T E  C O O L
D E S P R E  M O B I L I T A T E  U R B A N Ă  

Ș I  S U S T E N A B I L I T A T E
D I A N A  M O L D O V E A N U



Nu avem infrastructură
prietenoasă cu bicicliștii. Nu
avem o cultură a mersului pe
bicicletă. Nu suntem
prietenoși cu bicliștii în trafic.
Și totuși, Cristian
Moldoveanu își propune să
pună orașul pe două roți,
sub îndemnul
#ArdeGrăsimeaNuBenzina. 

În urmă cu jumătate de an,
Cristian Moldoveanu deschidea
porțile online ale unui magazin
de biciclete axate pe conceptul
de mobilitate urbană. De ce? 

Ideea a apărut din pasiune, dar
și dintr-o nevoie clară. Am
trecut de la biciclete mai grele,
dar confortabile la mers, la
unele mai ușoare, dar totuși
nepotrivite. Tot căutând pentru
mine bicicleta perfectă, mi-am
dat seama cât de dificil este să
alegi o bicicletă pentru oraș, în
condițiile în care noi, românii,
nu avem cultura ciclismului
urban, a explicat Cristian
Moldoveanu.  

Hotbikes.ro, magazinul său, are
în portofoliu exclusiv biciclete
singlespeed și fixie. Adică
biciclete cu o singură viteză. De
ce? Răspunsul e simplu: single
speed, prin definiție, spune
Cristian Moldoveanu, sunt
biciclete ușoare, agile, perfecte
pentru un oraș cu un relief
relativ plat și nu în ultimul rând,
frumoase. 

Este greu, într-un oraș fără
infrastructură dedicată, să
ajungi să mergi constant cu o
viteză de peste 20 km/h. 
În acest context, nu ai nevoie
de viteze, ci doar de puțină
condiție fizică. În plus, o
bicicletă ușoară este facil de
ridicat, dus pe scări, exact cum
se întâmplă zi de zi pentru cei
mai mulți dintre bicicliști, a
explicat fondatorul Hotbikes.ro. 

Mijloacele de transpot sunt
responsabile pentru mai mult
de 25% din valoarea totală a
emisiilor de carbon. Pentru
fiecare persoană care trece de
la un mod de transport privat și
poluant la o bicicletă - o formă
de transport cu emisii zero
atunci când este utilizat - un
oraș își reduce emisiile de
carbon și beneficiază de o
calitate îmbunătățită a aerului.
Sigur, acest lucru nu este vizibil
de la prima bicicletă, însă dacă
procentul ar crește și efectele ar
fi proporționale... Când vorbim
despre sustenabilitate și
biciclete vorbim mai mult decât
despre un consum mai mic. Și
reducerea poluării fonice are un
rol important.  

În contextul pandemiei, tot mai
mulți români și-au achizițonat
biciclete, înscriindu-se astfel
într-un trend global. Mai mult
timp liber, trafic mai lejer, o
dorință mai mare de a avea un
stil de viață sănătos, sunt câțiva
dintre factorii care au favorizat
acest comportament. 



Care ar mai fi avantajele unei
astfel de biciclete? Spre
deosebire de cele multi-speed,
bicicletele cu o singură viteză
sunt mult mai ușor de
întreținut și mai puțin
costisitoare, asigură Cristian. 

Nu trebuie decât să te asiguri
că roțile sunt umflate, lanțul e
tensionat și frânele ajustate.
Bicicletele singlespeed sunt
simple, suple, elegante, ușoare
(cele mai multe dintre ele)! Sunt
și mult mai ieftine decât alte
tipuri de biciclete. Bicicletele
noastre au ajuns, pe lângă
București, în Timișoara, Galați,
Iași sau Cluj-Napoca. Niciun
client nu s-a plâns că nu poate
ține pasul cu condițiile de trafic.
Mai mult decât atât, este o
variantă mai ieftnă de a te
deplasa prin oraș și de a face și
puțină mișcare, a mai spus
fondatorul Hotbikes.ro. 

El însuși merge aproape zilnic
cu bicicleta și spune că marele
beneficiu al acestui exercițiu
este relaxarea: fără nervi, fără
claxoane, fără stat minute în șir
la semafoare.

Par suficient de multe motive
care să te facă să te urci pe
două roți și nu în mașină sau în
transportul public. 

Iar această simplă alegere
reduce amprenta de carbon,
adică firul roșu al acestui prin
număr OrDeLi. 

Una dintre ideile care stau la
baza ADN-ului nostru este 
 promovarea unui stil de viață
sănătos, alegeri prietenoase cu
mediul. De aceea, pe lângă
biciclete și accesorii, avem în
portofoliu și echipamente
destinate ciclistului urban, din
bumbac 100% organic, provenit
din culturi etice, a mai adăugat
Cristian Moldoveanu. 

Prețurile pentru bicicletele de
pe Hotbikes.ro pornesc de la
aproximativ 2.500 de lei. 

Bicicleta a devenit un
mijloc de transport tot
mai necesar în
condițiile de trafic
actuale. Nu necesită loc
de parcare, nici opriri
la benzinărie, și, de
multe ori, asigură o
viteză de deplasare
uneori mai mare. 
 

Și dacă nu găsești nicio
bicicletă pe placul tău printre
brandurile de pe site, Cristian
realizează și biciclete custom, la
comandă. Acesta este de altfel
un nou trend, tot mai popular
printre cicliștii urbani, care își
doresc să iasă în evidență
printr-un design unic. 

https://hotbikes.ro/


În București sunt 16
kilometri de piste
pentru biciclete, pe 8
tronsoane. Prin
comparație, în Paris
sunt 370 de kilometri
de piste permanente, 
la care se adaugă încă
peste 250 de kilometri
de piste temporare,
create în pandemie. 



GHID DE SHOPPING: 
CUM SĂ ECONOMISEȘTI
TRĂIND RESPONSABIL

D I A N A  M O L D O V E A N U

Sustenabilitatea începe în casa
noastră. Iar mobila, accesoriile,
hainele folosite, alături de
obiceiurile de consum și de felul
în care gestionăm deșeurile sunt
primele lucruri pe care le putem
controla. Poți economisi enorm pe
termen lung alegând obiecte
sanitare ce economisesc
consumul de apă. 

Poți folosi becuri LED, bumbac
organic și materiale durabile. La
fel cum poți alege să cumperi din
surse curate, etice. Redu risipa
alimentară și gestionează
corespunzător deșeurile. Pași mici
cu rezultate mult mai de impact
decât îți imaginezi. Și cu un rapot
preț-rezultat care merită efortul. 



S o l u ț i e  s o r t a r e  d e ș e u r i  H Å L L B A R ,

I K E A  -  1 5 9 , 9 0  l e i

B a t e r i e  

B O S J Ö N ,  

I K E A  -  6 9 9  l e i

T a b u r e t  l u c r a t  m a n u a l  A L S E D A ,

I K E A  -  9 9  l e i

F a ț ă  d e  p e r n ă  d i n  

b u m b a c  s u s t e n a b i l  Å S A T I L D A ,  

I K E A  -  1 9 , 9 0  l e i

V e i o z ă  b a m b u s  î m p l e t i t  B Ö J A ,

I K E A  -  1 2 9 , 9 0  l e i

T e r m o s  

K A M B U K K A ,  

1 6 5  l e i ,  

B o i l e r  C o f f e e  S h o p

F a r f u r i e  s t i c l ă  

s e c u r i z t ă  B A C K I G ,  

I K E A  -  3 4 , 9 0  l e i / 4  b u c

G e a n t ă  g u s t ă r i  

e c o l o g i c ă ,  

C â t e - n  l u n ă  ș i - n

s t e l e  -  9 8  l e i

P a i e  b a m b u s ,  

C â t e - n  l u n ă  ș i - n  s t e l e  -  4 9  l e i



 Alege o destinație în
apropierea reședinței 

Poate că ai început să aplici
principiile sustenabilității
acasă, dar ce se întâmplă
când pleci în vacanță? Iei o
pauză? Evident, răspunsul
responsabil este NU. Poate
pare dificil, dar de fapt este
mult mai simplu decât crezi
să călătorești verde. Adică
sustenabil. Mai jos am adunat
câteva principii, dar și
destinații care să te ajute să
protejezi mediul și, în același
timp, să-ți ofere experiențe
memorabile. 

5 REGULI PENTRU
VACANȚE
SUSTENABILE:

1.

Pandemia ne-a învățat că e
chiar fain să călătorești în
România. Există sute de
colțuri neexplorate, peisaje
absolut spectaculoase,
pensiuni fantastice. Și aici aș
aminti doar câteva: Cabana
Șapte, la Breaza, Casa Cifu, la
Secu, Cabana Berg la Someșu
Rece 

VACANȚĂ SUSTENABILĂ

ÎNTRE UTOPIE 
ȘI O SIMPLĂ ALEGERE



sunt doar câteva dintre aceste
locuri spectaculoase. 

2. Alege destinații
sustenabile
 
Sună ciudat? Ei bine, să știți
că există astfel de topuri. Și
includ orașe din întreaga
lume. De exemplu, Ljubljana
este un astfel de oraș. Pentru
că o destinație sustenabilă
înseamnă mai mult decât
prosoape refolosite și un zbor
cât mai scurt, deși și acestea
sunt importante. 

Sustenabil se referă și la felul
în care sunt tratați lucrătorii
din industrie, la furnizorii
locali sau nu ai celor unde
servești masa, la felul în care
îți aduci contribuția într-un
oraș deja aglomerat. Căci da,
destinații precum Barcelona
sau Veneția au deja de suferit
din cauza supra-aglomerării
turistice. 

Putem merge chiar mai în
profunzime, iar câteva spații
de cazare care au câștigat
încrederea celor care doresc
să călătorească sustenabil
sunt: The Brando din Tahiti,
Tabăra Olakira din Serengeti,
Hotelul Stadthalle din Viena și
Kong Arthur din Copenhaga
sau Zero Island, o insulă
prietenoasă cu turiștii 
din Suedia, care a reușit să
devină neutră din punct de
vedere al emisiilor de carbon
într-un an.

3. Bagaje light și cât mai
versatile

Iar sună ciudat? Deloc! În
primul rând, bagaje puține
înseamnă o călătorie mai
verde. Dacă aveți dificultăți în
a le organiza eficient, știți că
puteți apela mereu la sfaturile
profesionistului în organizare,
Diana Mihăilă. 

În plus,  mai puteți face câteva
lucruri simple precum
refolosirea sticlei de apă sau a
recipientului pentru cafea,  un  
recipient pentru alimente
(cele pliabile sunt excelente
pentru călătorii) sau poți lua
cu tine tacâmuri de tip spork
(lingură și fuculiță - 2 în 1),
astfel încât să puteți evita
materialele plastice de unică
folosință

De asemenea, puteți lua cu
voi articole de toaletă speciale,
cum ar fi șampon solid, pungi
reutilizabile pentru shopping -
mai ales când știți că veți
petrece mai multe zile într-o
destinație, un șal care să
poată fi utilizat și ca pătură de
picnic sau prosop de plajă etc. 

4. Folosește cât mai mult
resursele locale 

Hai că asta este simplu! În
primul rând, pentru a te
deplasa într-un oraș încearcă
să închiriezi o bicicletă sau să
folosești transportul public. 

https://dianamihaila.ro/


 Lacul Garda, Italia 

Apoi, când alegi să-ți faci
cumpărăturile sau să iei masa în
oraș, încearcă să găsești
businessuri locale pe care să le
sprijini. Când acestea prosperă,
mediul este protejat și se
investește și mai mult într-un trai
sustenabil. Pentru că
sustenabilitatea vine cu niște
costuri, dar acestea se reduc
odată ce începem să contribuim
cu țoții. 

5. Folosește resursele potrivite
pentru a te informa 

Dacă ai la îndemână informațiile
potrivite, poți face alegeri
sustenabile mult mai ușor. De
aceea îți recomand
bookdifferent.com, o resursă
valoroasă pentru toți cei ce
prețuiesc acest concept. Practic,
aici vei găsi locuri de cazare care
respectă principiile
sustenabilității, modalități de
transport care lasă o amprentă de
carbon cât mai redusă, precum și
alte informații valoroase. 

TOP 7 DESTINAȚII SUSTENABILE 

1.

Este ușor de ajuns cu trenul aici
de la Milano și dispune de o
mulțime de spații de cazare care
pun pe primul loc politica eco-
friendly. Poate că nu este la fel de
atractiv pentru vedete precum
Lacul Como, dar vă garantez că vă
va fermeca. Apusurile sunt
superbe și, în plus, e cald până
târziu în octombrie.

3. Arosa, Elveția 

Potrivit Lonely Planet, aici se
află pimul hotel din Elveția
care a fost încălzit cu o
„baterie de gheață” - un
sistem de recuperare a
energiei care reutilizează
surplusul de energie termică
care altfel s-ar fi pierdut în
mediul înconjurător.

3. Galapagos, Ecuador

Cu siguranță se află pe
whishlistul multora dintre voi
această destinație de-a
dreptul feerică. Din fericire,
mulți tour operatori practică
deja politici eco-friendly, însă
nu strică să verificați înainte la
cine vă cazați. De asemenea,
este indicat să călătoriți în
perioade mai puțin
aglomerate, pentru a avea un
impact cât mai redus asupra
vieții sălăbatice și mediului
natural. 

4. Werfenweng, Austria 

Autoritățile locale ale acestui
orășel aflat pe marginea unui
lac recomandă să lăsați
mașinile acasă și să folosiți
trenul. 
Contra unei sume modice 
de 10 euro, puteți de
asemenea avea un
abonament ce asigură
mobilitatea urbană prin
intermediul unor vehicule
ecologice, cum ar fi trotinete,
mașini electrice sau biciclete. 



5. Viena, Austria

Da. Austria are două locații în
acest top. Nu prea e de mirare,
având în vedere investițiile
făcute în sustenabilitate.
Viena este dovada că a fi o
capitală ecologică nu trebuie
să implice o cultură
compromisă. în 2019, Mercer
Study l-a votat drept cel mai
viu oraș din lume, mai notează
Lonely Planet. Există 2.000 de
parcuri în oraș, taxiuri hibride,
120 de stații pentru biciclete și
o rețea de trasee de ciclism cu
o lungime de 1.300 de
kilometri.

6. Catalunia, Spania

Este prima regiune întreagă
care a obținut certificarea
Biosphere Responsible
Tourism, un sistem susținut de
Unesco și GTSC (Global
Sustainable Tourism Council).
În plus, dincolo de peisajele
absolut spectaculoase, aici
puteți vizita și situri care
conțin urme fosilizate de...
dinozauri!

7. Costa Rica 

De data aceasta vorbim
despre o țară întreagă, pentru
că aceasta și-a propus să
devină - în 2021 -  prima țară
neutră din punct de vedere al
emisiilor de carbon din lume
și este pe cale să realizeze
acest lucru până în 2021.
Aproape toată energia sa
electrică provine din resurse
regenerabile. 

*acest top a fost realizat de publicația
Lonely Planet 



Sunt 
Diana Moldoveanu
Sunt jurnalist, blogger, specialist în design de
interior și în stilul de viață hygge, cu abilități de
comunicare dublate de experiența profesonală
acumulată în ultimii aproape 20 de ani. 

Comunitatea DesignTherapy a început să prindă
contur în 2015 și este interesată de un stil de
viață armonios, care asigură confortul - fizic și
psihic - cu optimizări ale spațiului de locuit, de
lucru sau al stilului de viață. 

Îmi poi scrie la diana@designtherapy.ro

https://designtherapy.ro/


Cloud
Hosting
flexibil, 
scalabil, 
securizat! 

sales@ducadu.com

031 080 7777 
330 808 1800 



C L A U D I U
C I O B A N U

Când zici sustenabilitate nu te gândești doar
la energii verzi, reciclare sau scăderea
amprentei de carbon. Sustenabilitate
înseamnă și grijă față de semenii tăi,
înseamnă și educație, înseamnă să ajuți și
comunitatea din care faci parte.

Este ceea ce ne-am propus să transmitem și să surprindem în acest
prim număr din OrDeLi și este ceea ce-și propun retailerii și oamenii
din spatele business-urilor. Iar despre aceste lucruri vorbim în paginile
ce urmează. 



GRĂDINARUL 
URBAN

ANALIZĂ

Piața de gardening s-a bucurat
în ultimul an de o revigorare,
după mulți ani de stagnare a
creșterii, devenind una dintre

cele mai prolifice piețe în
contextul post-pandemie.

Succesul pe care îl înregistrează
se datorează schimbărilor

considerabile în
comportamentul

consumatorilor, care sunt mai
ancorați în principiile unui trai

sustenabil, mai aproape de
natură. 

C L A U D I U  C I O B A N U



Ultimul an a fost unul plin de provocări. Casa
a devenit birou, școală, spațiu de joacă, dar și
zonă de relaxare. Pentru a-și face șederea
mai confortabilă, mulți au investit în
reamenajarea locuinței și spațiilor exterioare.
Inclusiv la nivel global, piața de profil s-a
dezvoltat în două direcții principale:
cultivarea plantelor și relaxarea în aer liber.

Segmentul Gardening va
continua să se dezvolte, dar nu ca
o piață oportunistă, ci ca una
durabilă. „Noul grădinar” se
bucură de activitățile sale în aer
liber, dar are și noi așteptări din
punct de vedere al achizițiilor 
 produselor de Gardening. 

Astfel, în timp ce o parte
importantă a clienților marilor
retaileri caută mobilier și accesorii
pentru a-și amenaja spațiile - fie
ele terase, logii, balcoane sau
grădini - un segment în creștere
caută să trăiască cât mai
sustenabil și alege chiar să
dezvolte mici grădini urbane, fie și
pe balcon. Acum, după o stagnare
nemeritat de lungă a pieții de
profil, pandemia a dat un refresh
ce nu dă semne să scadă din
intensitate. În paginile ce
urmează veți vedea ce și cum s-a
schimbat în viața grădinarului
urban pe fondul pandemiei, dar și
a unei noi apropieri de o viață în
contact cu natura.  

Iată așadar câteva dintre
concluziile analizei pieței locale 

de Gardening (inclusiv mobilier de
grădină), realizată în colaborare cu
unii dintre cei mai importanți
retaileri DIY, Home Improvement
& Gardening (fizici și online) din
România: LEROY MERLIN, Brico
Dépôt, JYSK, eMAG, vivre,
Homelux și Mobexpert, dar chiar
și cu câțiva retailerii alimentari,
care au în portofoliu categoria de
Gardening, precum Selgros, cora,
Carrefour sau Auchan, având
drept context modificarea
comportamentului
consumatorului din această
categorie în perioada de la
debutul pandemiei și până azi.

Cum s-a schimbat
piața în ultimul an?

Brico Dépôt România

Locuința și grădina au devenit mai
importante ca niciodată. Astfel,
am început sa alocăm mai mult
timp și bugete mai mari pentru
amenajarea casei și a grădinii.



Am cumpărat echipamente
potrivite și, cu ele, am început să
bricolăm și să creăm spații așa
cum am avut nevoie, pe care
apoi le-am amenajat cu
mobilier, plante, gazon, dar și
achiziționând diferite unelte.

Faptul că această criză generată
de pandemie s-a desfășurat și în
mijlocul verii a permis
consumatorului să investească și
să dezvolte așa-numita „a cincea
cameră”. Practic, acesta și-a
transformat grădina într-o nouă
destinație pentru relaxare,
socializare, gătit sau chiar
pentru lucrat.

JYSK România

S-a axat mult pe partea de seturi
de terasă, unde a dezvoltat mult
gama de produse în ultimii 3 ani.
JYSK a pornit de la trei-patru
seturi și acum are o varietate de
peste 30 de produse. Clienții au
renunțat la produsele ieftine de
camping și cumpără din ce în ce
mai mult articole mai premium,
care să pună în valoare terasele
și să creeze o atmosfera de
relaxare și confort în grădină.

Vivre

În perioada martie – septembrie
2020, când oamenii își
amenajează grădinile și terasele
pentru sezonul cald, a existat o
creștere de 50% pe acest
segment, comparativ cu 2019.

Homelux

De la debutul pandemiei, Homelux
a cunoscut o creștere de 80% față
de anul trecut pe segmentul de
terasă și grădină. Un interes crescut
s-a manifestat și către amenajarea
balconului, astfel că la Homelux a
fost dezvoltat segmentul de mic
mobilier dedicat: măsuțe pliabile,
montate de balustradă balconului,
scaune pliabile sau stivuibile. 

eMAG

În ultimul an, casa a devenit birou,
școală, spațiu de joacă, dar și zonă
de relaxare, astfel că, pentru a-și
face șederea mai confortabilă, mulți
dintre români, în special cei din
mediul urban, au investit în
reamenajarea spațiilor exterioare.

Mobexpert

Potrivit unui studiu realizat în 2020,  
terasa și balconul s-au numărat
printre cele mai căutate idei de
amenajare. Pe parcursul izolării,
căutările pentru amenajarea 
terasei crescuseră cu 53% față de
2019.

Selgros Cash & Carry

Din punct de vedere al retailului, s-a
văzut o creștere a segmentului de
Home Gardening, cu focus pe
amenajarea de grădini, mai mari
sau mai mici, de balcon, și
cultivarea propriilor legume sau
plante aromatice. Clienții s-au
orientat preponderent către
semințe bio și accesorii pentru
grădinărit și grădină. 



Leroy Merlin

Piața de gardening este una
dintre cele mai prolifice piețe în
contextul post pandemie.
Succesul pe care îl înregistrează
se datorează schimbărilor
considerabile în comportamentul
consumatorilor.

cora România

cora a creat, în hipermarketuri
adevărate oaze verzi, unde clienții
pot găsi o mare varietate de
plante și flori, precum și
accesoriile necesare pentru
îngrijirea grădinii și elemente de
mobilier outdoor. Aflate pe un
trend ușor descendent anul
trecut au fost categorii specifice
activităților outdoor – camping,
plajă – dar sunt deja semnale că
se vor revigora anul acesta, odată
cu relaxarea restricțiilor și venirea
verii.

Auchan

În prezent consumatorii mizează
pe o alimentație mai sănătoasă și
pe produsele românești, pe care
le consideră mai naturale și mai
sănătoase. Astfel, printre cele mai
vândute produse din segmentul
de Gardening regăsim articole
precum arpagicul și pomii
fructiferi. Acest lucru
demonstrează faptul că românii
își îndreaptă atenția spre
dezvoltarea propriilor mici culturi
de fructe sau legume, dorind să
se asigure de trasabilitatea
produsului de la sămânță până în
farfurie. 



Carrefour

A înregistrat creșteri
semnificative în vânzări și un
interes sporit pentru categoriile
de amenajare grădină și mobilier.

Cererea în creștere 
a adus la mărirea
gamei existente?

Creșterea nu se datorează doar
unei majorări a consumului de
către clienții existenți, ci și
atragerii de noi consumatori.
LEROY MERLIN a câștigat un
număr considerabil de clienți noi
care s-au bucurat de noi activități
outdoor și care au investit în
spațiile de grădină.

Această tendință de anul trecut
va fi menținută și în 2021, potrivit
LEROY MERLIN, care estimează
că noua direcție se va păstra și în
următorii ani ca urmare a
schimbării comportamentului
consumatorilor. Segmentul de
Gardening nu va continua să se
dezvolte ca o piață oportunistă, ci
ca o piață durabilă.

Brico Dépôt România a reușit să
extindă gama de produse cu sute
de articole noi, multe încorporând
inovația Kingfisher, precum
unelte de grădină Magnusson cu
garanție pe viață, gama de mașini
de tuns iarba McAllister cu un
sistem de pliere pentru a
restrânge spațiul de depozitare și 

Românii au
renunțat la
produsele ieftine 
 și cumpără tot
mai multe articole
premium

caracteristici tehnice care se
diferențiază pe piață, mobilier de
grădină Good Home cu un design
exclusiv, produs pentru România,
Marea Britanie, Franța sau
Polonia, o gamă de plante de
interior potrivite pentru
purificarea aerului din locuință,
plante decorative și totodată
rezistente cu un minimum de
întreținere.

Pentru JYSK România, în ultimii
ani, magazinul online a avut o
creștere constantă în vânzări, mai
ales de la începutul pandemiei
mulți clienți au ales să își facă
cumpărăturile online. Avantajul în
zona de online este că retailerul
nu este restrictionat la suprafața
de expunere, așa că a dezvoltat
un sortiment mult mai mare
disponibil doar online 

Un alt avantaj, tot legat de online,
este că, de câteva luni, JYSK a
introdus serviciul de livrare în
magazinele fizice, fără costuri
pentru comenzile plasate online.
În acest fel clienții pot beneficia
de un portofoliu de produse mult
mai extins 



Noul context a determinat
retailerul Homelux să extindă
gama de produse pentru terasă
și grădină. Acum, aici există
mobilier pentru toate bugetele,
de la produse accesibile până la
mobilier exclusivist, cum este cel
din aluminiu șlefuit. 

De altfel, Homelux este
recunoscut pe piață autohtonă
pentru acest tip de mobilier, aflat
exclusiv în portofoliul retailerului.

Odată cu creșterea cererii, Vivre a
extins și oferta. Pe platformele
Vivre sunt disponibile în prezent
peste 40.000 de produse 
pentru grădină (ustensile,
articole de decor și mobilier).
Dintre acestea, peste 10.000 de
produse sunt listate în
marketplace.

Obiectivul eMAG este să dezvolte
constant gama de produse și
servicii oferite, astfel că investesc
resurse în dezvoltarea gamei de
produse și au început lucrările
pentru construcția unui nou
depozit, care le va permite să
livreze rapid o gamă 
mai largă de produse, atât din
oferta eMAG, cât și a sellerilor 
din eMAG Marketplace.

Mai mult, anul trecut clienții
eMAG au ales peste 98.000 
de produse din gama 
home and deco realizate
 de producătorii români înscriși 
în programul 
Deschide România.

În fiecare an Mobexpert aduce
produse noi, extinzând
permanent gama de produse
pentru a satisface nevoi cât mai
diverse. Dar, în același timp,
retailerul și-a concentrat atenția
și pentru a oferi servicii de
calitate. Așa că, această creștere
a cererii a dus mai degrabă la
apariția livrării rapide în 24 – 48h,
ceea ce s-a extins la nivelul mai
multor produse.

Suprafața dedicată categoriei de
produse de gardening în
magazinele Selgros a rămas
aceeași, dar am acționat pentru a
veni în întâmpinarea noilor
tendințe și nevoi. 

Având în vedere orientarea către
obiectele decorative de calitate
superioară, spațiul alocat
sortimentului decorativ a crescut
odată cu oferta.

40.000 de produse
pentru grădină -
ustensile, articole de
decor și mobilier
sunt disponibile la
un click distanță pe
Vivre.ro. Dintre
acestea, peste
10.000 de produse
sunt listate în
marketplace.

https://www.emag.ro/campaign/deschide-romania


Unul dintre pilonii de dezvoltare a sortimentului în hipermarketurile cora
se referea la categoriile home și grădinărit, iar în acest sens pandemia a
accelerat planurile retailerul. Zona dedicată grădinăritului este prezentă
permanent în magazinele cora, iar în timpul sezonului primete un spațiu
special, în zona dedicată articolelor sezoniere, unde se expun toate
articolele din această categorie, iar în același timp spațiul oferă clienților
și idei de amenajare.

 
Gama de produse de grădinărit de la Auchan nu a fost extinsă în ultimul
an, sortimentul fiind în prezent unul destul de complex și variat, care
include articole de decor, de întreținere a grădinii, unelte de grădinărit,
instrumente pentru irigare, plante, pomi, dar și mobilier pentru grădină.
Gama este compusă în proporție de 15% de produse marcă proprie
(GardenStar). Acestea sunt disponibile atât în magazinele fizice, cât și
online în shop-ul și aplicația Auchan.

 
Carrefour confirmă extinderea gamei de produse în ultimul an, pe
segmentele menționate mai sus. Retailerul a adus în magazine modele și
culori noi pentru o mai mare diversitate a gamei, cât și cantități mai mari
din articolele ce înregistraseră creșteri în anul 2020.



Din martie 2020, când Vivre a
început să înregistreze o
creștere accelerată pentru
segmentul de grădină și până în
prezent, top 5 cele mai vândute
articole au fost:
– două scaune suspendabile
pentru exterior, în nuanțe de
maro și alb
– două ansambluri suport
pentru ghivece, în formă
dreptunghiulară și triunghiulară
– un suport de perete pentru
ghiveci.

Cele mai comandate produse
pentru grădină plasate pe
magazinul online eMAG au fost:
pisicinele, mobilierul de grădină,
șezlonguri și balansoare,
motocultoare, aparate de spălat
cu presiune, mașini de tuns
iarba.

Seturile de masa cu scaune și
cele de canapea cu masă pentru
terasă și grădină au fost în topul
preferințelor clienților
Mobexpert. Acestea au fost
urmate de leagăne, șezlonguri,
grătare, canapele, fotolii și
scaune pentru exterior.

Topul vânzărilor Selgros în
funcție de volume au fost
reprezentate de diverse
sortimente de pământ, semințe,
lămpi solare, ghivece și accesorii
de stropit.

Top produse care dau
tonul tendințelor

Leroy Merlin 

Retailerul estimează că volumele
viitoare vor fi orientate mai mult
către noile tendințe și nevoi: gătit
și mâncat în aer liber, seturi de
mobilier de dimensiuni medii,
protecție solară și iluminat solar,
dar și instrumente motorizare
pentru diverse hobby-uri.

În topul vânzărilor JYSK România
din categorie se află seturile de
terasă ULLEHUSE și MORA,
scaunele de grădină precum
LARVIK sau UBBERUP. Din punct
de vedere cantitativ, cele mai
apreciate produse sunt lămpile
solare, precum JORDUGLE sau
SOLSORT, și pernele de grădină
BAVNEBJERG. 

În ultimul timp, Homelux a
remarcat un apetit crescut pentru
seturile formate din canapea cu
fotolii sau masă și scaune. La fel
de solicitate sunt și balansoarele,
pavilioanele, măsuțele și scaunele
pliabile pentru spații mici. Nici
accesoriile nu au fost neglijate,
astfel că vânzările de ghivece,
jardiniere și ustensile de
grădinărit au luat un avânt
considerabil.

https://www.vivre.ro/p-1480320/
https://www.vivre.ro/p-1480319/
https://www.vivre.ro/p-1992842/
https://www.vivre.ro/p-907345/
https://www.vivre.ro/p-621848/


Pentru cora România, de la începutul acestui an și până în prezent, în
topul 3 din 5 articole sunt florile – celebra orhidee - în mai multe variante:
cu 1 tija, 2 tije sau albastră.

În curând, cora va introduce si o gamă de terarii gata făcute, dar și
accesoriile necesare pentru crearea unui terariu acasă.

În topul cora se află și articolele pentru îngrijirea florilor, a plantelor
pentru balcon, precum și ghivecele, jardienierele a căror vânzare a crescut
anul trecut, și cărbunele pentru grătar.

Printre articolele care au înregistrat cele mai multe vânzări la Auchan se
numără și pământul universal, thuja și butașii, ceea ce arată și un apetit
pentru înfrumusețarea teraselor ori a grădinilor.

Clienții Carrefour au preferat, cu precădere: balansoarele, scaunele și
leagănele suspendate, hamacele, mobilierul de balcon și mobilierul de
terasă.



Ce s-a schimbat în
comportamentul
consumatorului? 
LEROY MERLIN 

Există două tendințe majore:
grădinarul bio sau grădinarul urban.
Pentru ambii, spațiul în aer liber sau
grădină devin o sursă de relaxare și
socializare, într-un moment în care
restricțiile limitează accesul la alte
destinații. „Noul grădinar” are și noi
așteptări: preferă să folosească
biofertilizanți, să aibă o grădină de
legume sau fructe pe care să o
planteze și să o întrețină singur, își
dorește să diminueze consumul de
apă și investește în mica lui grădină
cu noi plante decorative.

În acest sens, LEROY MERLIN a
dezvoltat soluții pentru un consum
redus de apă, îngrășăminte organice
și a alcătuit o ofertă diversă de
plante, legume și fructe. Retailerul a
dezvoltat un substrat organic sub
marcă privată pentru ca clienții să
poată folosi un substrat de origine
bio pentru plantele lor.

eMAG

A observat un interes crescut pentru
produse precum scări, rafturi, truse,
clești, chei, aspersoare, ciocane,
combinezoane, șurubelnițe sau
rulete. Adiacent, clienții eMAG au
fost interesați de produse
prietenoase cu mediul, astfel că pe
parcursul anului 2020 au cumpărat
peste 30.000 de lămpi cu alimentare 
solară, ideale pentru grădini sau
terase.

Brico Dépôt România

S-a remarcat o preferință pentru
plante – mai precis cele de calitate,
de dimensiuni mai mari, plante
exotice, decorative prin flori sau
frunze sau plante benefice pentru
sănătate, care îmbunătățesc
calitatea aerului din locuință.
Totodată, clienții au început să
investească în mobilier,
echipamente și unelte de calitate,
ergonomice, care să le ușureze
lucrul în grădină și să îl facă mai
plăcut.

JYSK România 

Umbrelele de soare și pavilioanele
au avut o evoluție spectaculoasă.
O cerere deosebit de mare JYSK a
înregistrat-o la trambuline,
produse foarte căutate.

Homelux

Bugetul alocat mobilierului de
exterior a fost mărit. Ba, mai mult,
interesul consumatorului pentru
mobilierul de terasă și grădină s-a
manifestat și în extra-sezon.

Vivre

Începând cu 2020 s-a observat o
tranziție accelerată către achiziții
de piese de mobilier de grădină.
În 2019, cele mai vândute 3
produse ale retailerului online
Vivre au fost mănușile de
grădinărit, ghivece și suporturi
suspendabile, în timp ce în 2020
primul loc a fost ocupat de un
scaun suspendabil pentru exterior,
urmat de un suport pentru
ghivece, dar și alte tipuri de
ghivece.



Mobexpert 

Clienții au preferat să
comande mai mult online,
comparativ cu 2019. În același
timp, au fost dispuși să aloce
un buget mai mare pentru
(re)amenajare. În perioada
mai-august 2020, atat în
mediul online, cat si în
magazine, clienții au scos din
buzunar cu 20% mai mult
decat în 2019, iar pentru mulți,
o parte din acest buget s-a
dus pe produse pentru
amenajarea propriului colț în
aer liber.

Dacă până atunci tindeau să
se orienteze către produse cu
buget economic, în perioada
pandemiei, clienții Mobexpert
au ales să investească în
produse de calitate superioară
pentru a se bucura mai mult
timp de ele. Și observăm că
această preferință se
păstrează.

Selgros 

Consumatorii au arătat un
interes sporit pentru zona
decorativă – mai multă atenție
la detalii și aspect, având în
vedere timpul mai lung
petrecut în grădină.

cora 

În ultimul an lista de shopping
s-a extins, printre produsele
cele mai căutate fiind

plantele, ustensilele pentru grătar și
mobilierul de grădină. Clienții sunt
interesați de articole mai costisitoare
precum șezlonguri, mobilier de
grădină, accesorii pentru BBQ. Alte
decorațiuni, precum florile și tot ce
ține de amenajarea decorativă se
cumpără spontan.

Auchan 

Românii își îndreaptă atenția spre
dezvoltarea propriilor mici culturi de
fructe sau legume, dorind să se
asigure de trasabilitatea produsului de
la sămânță până în farfurie.

Carrefour 

A înregistrat o creștere a vânzărilor
pe segmentele: mobilier de relaxare,
mobilier de grădină, grătare,
pavilioane, decorațiuni de grădină și
lămpi solare. Ultimul an s-a remarcat,
de asemenea, printr-o creștere a
interesului consumatorilor pentru
articolele de camping/trekking/
picnic, în speță tot ce este corelat cu
petrecerea timpului liber în natură,
excursiile cu rulota sau autorulota
sau chiar mersul cu cortul.



PROIECTE SPECIALE

Pentru a răspunde interesului mare pentru categoria
Gardening, eMAG a venit în sprijinul clienților cu 
un concept inspirațional de prezentare și vânzare a
produselor de casă și grădină: eMAG Deco Story.

eMAG a construit această secțiune pentru a
transmite o percepție cât mai reală asupra
volumetriei produsului și încadrării lui în
spațiul propriu. Astfel oferă clienților nu doar
un produs, ci o sugestie de amenajare. Noua
funcționalitate este echivalentul zonelor expo
din showroom-urile de mobilă sau din
magazinele DIY.





MAȘINA
ELECTRICĂ
=
MAȘINĂ DE
FAMILIE? 

#mas inade fami l i e

Răspunsul rapid ar fi: DESIGUR! Dar
acesta nu include toate aspectele, ci
mai degrabă reprezintă o concluzie.
La care sper că veți ajunge și voi
după ce veți parcurge experiențele
noastre, din paginile ce urmează. 

Am analizat toate detaliile tehnice,
gradul de confort, siguranță,
plusurile și minusurile, inclusiv
prețul, piața și infrastructura. 

De-a lungul timpului și testând
diferite autoturisme, am ajuns la
concluzia că #masinadefamilie nu
înseamnă un vehicul destinat doar
deplasărilor lungi, în afara orașului,
în vacanțe sau în excursiile de
weekend, ci și foarte multe drumuri
în oraș: la școală – în cazul nostru cu
doi copii, la shopping, la joburi, la
balet și pentru multe alte activități
individuale sau cu toată familia.

Poate fi Nissan Leaf
potrivită pentru o
#MașinăDeFamilie?
Răspunsul a venit
după o săptămână
de test drive în...
familie!

http://claudiuciobanu.eu/


În general, fetele sunt destul de plictisite de mers cu maşina, prin traficul
minunat din Bucureşti, dar cu mașinile electrice efectul este exact invers.
Da, pentru că odată ce ajungi să conduci un model electric, se creează o
adevărată dependenţă la condus şi nu îţi mai vine să o laşi. 

"Metodologia" noastră de familie include test
drive-uri efectuate în timpul săptămânii, nu în
weekend, cu modele full electrice, într-un
concept pe care noi l-am numit
#saptamanaelectrica, perioadă pe care ne-am
dori să o transformăm în #electricpeviata. 



Nu avem infrastructură în
comparație cu ce? Cu
infrastructura de benzinării?

Stațiile de încărcare sunt mai
bine distribuite acum de-a
lungul drumurilor României,
după cum se poate vedea și pe
www.plugshare.com sau pe
aplicația Plugshare de mobil. 

În acest moment, ne apropiem
de 1.000 de stații de încărcare în
România, cu unul sau mai multe
sloturi de încărcare simultan. Nu
suntem încă la nivelul altor țări
cu numărul de stații de
încărcare, dar nici nu avem
mașini hybrid plug-in sau
electrice câte au ei.

Ei bine, în spatele acestei obiecții
legate de lipsa infrastructurii,
foarte la îndemână, se ascunde
un alt motiv, mult mai întemeiat:
costul ridicat de achiziție al
modelelor hybride și, mai ales, al
modelelor full electrice, cu tot
ecotichetul de cca 10.000 de €,
unul dintre cele mai mari, dacă
nu cel mai mare din UE.

Există infrastructură 
de stații pentru încărcarea
mașinilor electrice?

Un studiu recent spune că ceva mai
mult de jumătate dintre români și-
ar dori să treacă la o mașină hybrid,
iar aproape o treime își exprimă
dorința de a trece la un model full
electric, însă 85% dintre
compatrioții noștri consideră că
țara noastră nu este pregătită ca
infrastructură pentru șoferii
mașinilor electrice.

Îndrăznesc să contrazic parțial
studiul și să afirm că înfrastructura
de stații de încărcare este direct
corelată cu numărul vehiculelor
electrice aflate în circulație. 

Numărul de mașini electrificate (full
plug-in, plugin-in hybrid și 100%
electrice) a crescut foarte mult în
ultima vreme, ajungând la o
pondere de 11,6% din total vânzări,
în primele patru luni din 2021,
aproape dublu faţă de aceeaşi
perioadă din 2020, iar numarul de
stații de încărcare a crescut și el
mai mult ca niciodată. 

Ce creează dependență? Lipsa
zgomotului și a trepidatiilor,
demarajul teribil, faptul că te poţi
strecura mai uşor în trafic, poţi parca
mai rapid şi astfel poţi întâmpina cu
alt tonus aglomeraţia. Nu în cele din
urmă confortul, dar și economia de
combustibil, faptul că nu poluezi. În
plus, eşti parte dintr-un trend ce deja
a schimbat şi schimbă ideea de
transport şi mobilitate. 

https://www.plugshare.com/
https://reveal.ro/portfolio_page/jumatate-dintre-romani-si-ar-dori-sa-treaca-la-o-masina-hibrid-in-viitor-insa-cred-ca-romania-nu-este-pregatita-cu-infrastructura-necesara-studiu-reveal-marketing-research-despre-perceptia-romanilor/


Singurul lucru neplăcut pe care îl
poți experimenta atunci când vrei
să-ți încarci mașina la stațiile
publice de încărcat este că poți
găsi sloturile de încărcare ocupate
și vei fi nevoit să mai aștepți un pic
sau să cauți alte stații disponibile
prin apropiere. Ceea ce am
experimentat și noi în ultima
vreme.

Dar asta e minunat, 
înseamnă că a crescut 
numărul mașinilor 
care necesită 
încărcare. Despre 
asta e vorba!

Încărcarea 
domestică

Pentru cei care stau la casă, 
încărcarea unui model electric
devine un lucru facil și comod.
Astfel, cu ajutorul unui cablu aflat,
de cele mai multe ori în dotarea
mașinii, o poți încărca de la o priză
de 230 V obișnuită. Încarcarea de la
zero la full durează 8 – 10 ore sau
chiar mai repede dacă achiziționezi
o stație domestică de încărcat de 

tip wallbox. 

Și așa ajungem la mașina testată!
Am ajuns  sa testăm si Nissan Leaf,
unul dintre cele mai bine vândute
modele full electrice la nivel
european, aflat la a doua generație. 

Pentru noi, a fost prima oară când
am făcut cunoștință cu acest model.
        Am urmat un principiu simplu:                 
               test efectuat în timpul      
                  săptămânii, de luni și până
                     vineri. În această  
                       perioadă familia noastră
                        consumă o
                          mulțime de drumuri
                          prin  oraș, cu încărcări
                         domestice pe timpul
                       nopții, dar și cu încărcări 
                    de la stațiile publice. La o 
               stație fast charge publică se
          poate încărca în 20 – 30 de    
      minute. 

În plus, am urmărit aceleași trei
coordonate importante, pe care le
urmărește orice părinte, atunci când
călătorește alături de familia sa:
confort, siguranță și utilitate. Și să
vedeți ce surprize am avut!

19

500
 de mii de mașini Nissan

Leaf au fost vândute în cei
10 ani de existență pe

piață ai modelului. 

https://www.nissan.ro/gama/modele/leaf.html


Modelul pe care l-am avut în
teste a fost un Nissan Leaf MY
19,5, varianta cu baterie de
62kW și 160 KW (215 CP),
transmisie automată de tip
mono raport cu reductor,
tracțiune 2WD față și nivelul de
echipare de top Tekna.

Dintre toate modelel full
electrice pe care le-am condus,
Nissan Leaf are cel mai mare
spațiu la interior, cu accent pe
locurile pentru pasagerii din
spate, și cu capacitatea cea mai
mare de portbagaj (380 litri). 

Așadar, și din acest punct de
vedere poate fi o alternativă
bună pentru deplasări mai
lungi, cu familia și bagajele din
dotare.

Ce model 
am condus 

Autonomie 
și încărcare

Autonomia oficială a lui Nissan Leaf
este de 385 km, dacă rulezi ca la
carte. Cea reală, practic cât am avut
noi în test, este cuprinsă între 340 și
360 de km și depinde foarte mult de
stilul de condus și de consumatorii
de la bord.

Astfel, dacă experimentezi des
efectul de montagne russe în cădere
liberă, adică acele accelarații teribile
pe care doar o mașină electrică le
poate avea, autonomia scade
vertiginos.

Pentru o gestiune mai eficiență a
autonomiei, Nissan Leaf are
disponibil Modul Eco de condus, care
oferă un echilibru atât în consum, cât
și în putere. 

Odată ce ai acționat modul Eco de
condus, puterea motorului scade, iar
autonomia crește cu 30 de km. 

În plus, în modul Eco, mașina are o
frânare automată regenerativă mai
mare.
Cum funcționează? Atunci când iei
piciorul de pe accelerație sau frânezi,
sistemul mașinii intră în recuperare,
iar prin intermediul unui invertor,
energia rezultată din recuperare este
transformată în curent electric.



Nissan Leaf are în componență și sistemul e-Pedal, prin intermediul căreia,
practic, poți să conduci mașina doar din pedala de accelerație, mai ales în
traficul aglomerat din oraș. Odată ce ai luat piciorul de pe pedala de
accelerație, sistemul e-Pedal asigură o frânare viguroasă a mașinii, până la
oprirea completă a acesteia.

Sistemul acționează și stopurile de frână, ca atunci cănd calci pedala de
frână. Ca idee, poți să stai în pantă doar cu sistemul e-Pedal, fără să
acționezi frâna de urgență sau frâna de mână.

Sistemul e-Pedal are o decelerare foarte mare, dar îți asigură, în plus, și o
recuperare mai mare de energie, deci aduce și o autonomie mai mare.

Sistemul de recuperare contribuie, de asemenea, la scăderea costurilor
legate de exploatarea mașinii, iar unul dintre elementele importante este
sistemul de frânare, a cărui componente vor avea o viață mai lungă (plăcuțe
și discuri de frână, lichid de frână etc). 

Tehnologia fără efort
e-Pedal



În mod particular pentru
Nissan Leaf, confortul vine și
odată cu spațiul generos
pentru pasagerii din spate, iar
fetele mele au confirmat acest
lucru. E o caracteristică a lui
Leaf care îl deosebește foarte
tare de mulți competitori full
electrici din aceeași clasă.

Încălzirea în scaune, inclusiv
pentru cele din spate,
reprezintă un „detaliu” extrem
de valoros, mai ales când ai de
dus copii la școală iarna.

Modelul deține și o pompă de
căldură pentru încălzire rapidă
în interior, cu ajutorul căreia
poți face o temperatură
plăcută, în doar câteva minute.
Cu ajutorul aplicației Nissan
Connect, poți programa din
casă temperatura din mașină,
indiferent de anotimp. De
asemenea, cei care conduc,
apreciază în plus volanul 

încălzit, tot pe perioada iernii,
caracteristică inclusă și la
Nissan Leaf. Are și o
manevrabilitate foarte bună
datorită faptului că bateria este
situată în podea, ceea ce
creează un centru de greutate
coborât, care ajută mașina să
își păstreze stabilitatea în
curbe.  Nu că am fi parcurs noi
foarte multe drumuri cu curbe,
dar e o caracteristică de
reținut.

Dintre toate modelel full
electrice pe care le-am condus,
Nissan Leaf are cel mai mare
spațiu la interior, cu accent pe
locurile pentru pasagerii din
spate, și cu capacitatea cea
mai mare de portbagaj (380
litri). Așadar, și din acest punct
de vedere poate fi o alternativă
pentru deplasări mai lungi, cu
familia și bagajele din dotare.

Confort  
Pentru pasageri, dar și
pentru cel care conduce,
elementele principale de
confort vin la pachet cu
motorizarea full electrică:
lipsa zgomotului, 
a trepidațiilor. 



sistem Inteligent de Frânare
de Urgență cu funcție de
recunoaștere pietoni și
bicicliști
recunoaștere Indicatoare
Rutiere
asistență pentru lumini Fază
Lungă
alertă trafic prin spatele
vehiculului
avertizare părăsire involuntară
bandă
intervenție în cazul părăsirii
involuntare a benzii de
circulație
avertizare Unghi Mort
sistem inteligent Around View
Monitor (cameră 360 de grade)
+ Detectare Obiecte în Mișcare
+ Alertă Atenţie Şofer Scăzută

Printre cele mai importante sunt:

îți menține viteza, atunci când
rulezi pe autostradă, iar rezultatul
este economie de energie
corectează traiectoria mașinii,
dacă aceasta părăsește banda,
poate din neatenție
încetinește până la oprire, dacă o
mașină îți intră brusc pe banda ta
sau ești în pericol de a te lovi de
un obstacol

Sistemul Nissan Propilot de la Nissan
Leaf face trei lucruri importante: 

Cum face asta? 

Sistemul monitorizează constant
viteza ta și distanța față de 
mașina din față și reacționează
independent în caz de nevoie 
prin alerte sonore sau chiar
acționează frâna.

Siguranță
Ca orice model Nissan, și
Nissan Leaf deține o
multitudine de sisteme
inteligente de siguranță, o
garanție în plus pentru
familiștii care doresc să
achiziționeze un astfel de
model.



Așa cum spuneam, Nissan Leaf
are unul dintre cele mai mari
portbagaje, comparând cu
celelalte mașini electrice pe
care le-am condus de-a lungul
timpului, cu o capacitate de
385 de litri. 

Poate fi chiar mărită la 420 de
litri, dacă se elimină tableta
separatoare, care acoperă un
compartiment „ascuns”, un
extra spațiu de depozitare. 

Deci, la un drum cu mai multe
bagaje, un volum de 420 de litri
e mai mult decât suficient. O
spunem noi, o familie cu 4
membri: doi mari și doi mici. 

Utilitate

Prețul de plecare pentru un
model Nissan Leaf este de 
19.273 € + TVA. Prețul modelului
Nissan Leaf din teste, ce include
toate opțiunile posibile: 47.600
Euro (TVA inclus)

Puteți cere AICI, o ofertă ce
conține și programul Rabla 2021.

Vehiculul are o garanție de 3 ani
sau 100.000 km. Sistemul de
propulsie electric al modelului
Nissan LEAF, incluzând bateria,
este acoperit de o garanție de 8
ani sau 160.000 km.

Preț

https://www.nissan.ro/programul-rabla/companie.html




DANIEL GROSS 
CEO PENNY ROMÂNIA:

”Acțiunile mici
determină
rezultate
importante, 
în timp.”

Daniel Gross este CEO al PENNY
România din august 2020, unde
s-a reîntors în urmă cu 10 ani. A
făcut parte din echipa REWE și
anterior, compania fiind
prezentă în țara noastră din
2001, cu brandul XXL. Acolo a
fost de altfel primul său job. 

Timp de 8 ani, între cele două
perioade cât a făcut parte din
REWE România, Daniel a ales să
se implice în crearea și
dezvoltarea unui alt business de
retail și anume Minimax
Discount, o companie 100%
românească, care la final de an
2010 ajungea la o rețea de
aproape 60 de magazine.

“Am dus această companie de
la zero la 100 de milioane cifră
de afaceri, înainte de a fi
vândută,” după cum ne spunea
Daniel.

La PENNY România, Daniel
Gross este responsabil de
departamentele vânzări,
marketing, expansiune,
construcții, logistică, juridic,
compliance și comunicare
corporativă.

https://www.penny.ro/


Acțiunile mici determină rezultate
importante, în timp. Noi îmbinăm
extraordinar sustenabilitatea cu
eficientizarea, pentru că, să continui
exemplul cu economia la energia
electrică, un panou fotovoltaic are
un ROI de 7 ani și o bună parte din
curentul produs de panou se
folosește și in magazin, ocazie cu
care economisești resurse
importante.

Pe de altă parte, dacă vorbim de
achiziția de produse din apropiere,
cât mai aproape, e normal să dorești
să cumperi produse de la 50 de km
și nu de la 2.500 de kilometri. Toate
aceste lucruri le facem într-un setup
care să ne permită sa fim și
competitivi. Pentru că am mai spus
și cu alte ocazii: clientul dorește ca
produsele pe care le cumpără să fie
locale, să fie românești, să fie
proaspăte, să fie sustenabile, dar nu
dorește să plătească mai mult.

Ce alte soluții verzi sunt incluse în
magazinele PENNY?

Pe lângă cunoscutele panouri
fotovoltaice și acoperișurile verzi,
prezente pe multe dintre
magazinele noastre, avem
implementate sau sunt în curs de
implementare o întreagă serie de
soluții verzi. 

Planurile pe zona de sustenabilitate
ale companiei conduse de Daniel
Gross,  parte importantă din noul
ciclu strategic al PENNY România,
început în 2020 și care va continua
pana in 2029, conțin trei teme
principale: sortiment sustenabil;
energie, climă și resurse; angajați și
societate. Investiția:  peste 1 miliard
de euro. Cum se reflectă acest
concept în companie, la nivel de
oameni, dar și în viața personală,
explică pe larg CEO-ul Penny. 

Cum se împacă sustenabilitatea cu
profitabilitatea unui business?

Unul dintre pilonii sustenabilității
PENNY se numește “Angajati și
societate“, în care susținem că
sustenabilitaea nu este o etichetă și
nici un concept abstract. 

Dacă spui sustenabilitate, în esență
vorbești despre achiziționarea de
produse din apropierea casei, prin
care ajuți și economia locală,
vorbești despre comunitate, despre
persoanele care au nevoie de ajutor,
vorbești despre angajați, despre grija
pentru ei și pentru dezvoltarea lor
personală, vorbești despre mediu și
climă.
În esență, ca un exemplu, dacă faci
economie la energie electrică, ajuți
mediul. 

Eu cred cu tărie că PENNY trebuie să
fie parte a comunității. Alături de
colegii mei din magazine, depozite
sau din centrală și alături de
partenerii noștri, ne dorim să fim
de-ai locului. 



Dar acțiuni pentru oameni,
angajați?

Avem în desfășurare programe
importante, mari, atât pentru
colegii noștri, cât și pentru
comunitățile din care facem
parte. Am început de la zero și,
recunosc, multe lucruri le-am
început târziu pe partea de
susținere a comunității, pentru că
eram relativ o companie mică, dar
am crescut și facem din ce în ce
mai mulți pași în această direcție.
PENNY România 
este, în multe domenii, în situații
de “Best Practice” pentru întregul
grup REWE. 

Grupul ne asigură o autonomie în
temeni de direcție de dezvoltare
și chiar ne recomandă să
acționăm individualizat, adaptat
în funcție de specificul fiecărei
piețe. Ceea ce și facem.

Aplici vreunul dintre principiile
unui trai sustenabil și acasă?

Mă ocup și de fizic, mă ocup și de
minte, încerc să mănânc cel mai
mult sănătos. În ceea ce privește
educația, o parte importantă a
sustenabilității, copiii mei cresc în
spiritul pe care îl transmit și aici,
în organizație, încerc să-i fac să fie
cât mai români posibil, să-și
iubească țara și să aibă grijă de ea.

La nivel personal, îți organizezi în
vreun fel anume spațiul de lucru?

În biroul meu e foarte mult verde,
cu multe plante și flori. Mai am
câteva hărți și mai multe poze cu
oameni. Sunt înconjurat de multe
lucruri, dar toate sunt legate de
business.

De exemplu toate magazinele
noastre au trecut prin teste
blower door, un test prin care se
verifică etanșietatea unei clădiri
cu scopul de a atinge o eficiență
energetică cât mai bună.
Toate magazinele, parcările,
depozitele și spațiile anexe, au fost
dotate cu tehnologie full led. 

Toate remodelările de magazine
includ înlocuirea tuturor ușilor
vitrinelor frigorifice, pentru a
reduce schimbul de temperatură
și a eficientiza procesul de răcire.

Toate sistemele de HVAC
(Încălzire, Ventilație și Aer
Condiționat) din magazinele și
depozitele noastre, înclud sisteme
moderne de recuperare de
energie, iar combustibilul folosit
este mult mai eficienrt din punct
de vedere energetic.

Un obiectiv al PENNY România
este de a reduce până la finalul lui
2022 cu 12% consumul mediu de
electricitate/mp suprafață de
vânzare, raportat la anul 2012. 

60-70% din tot ce
înseamnă sisteme
înglobate în magazinul
PENNY Otopeni, proiect
care a câștigat premiul de
cea mai sustenabilă
clădire din Centrul și Estul
Europei, sunt soluții
standard prezente în toate
magazinele PENNY pe
care le construim.



Ai lucrat de acasă în perioada
de pandemie?

Am fost nevoit să lucrez de
acasă timp de 24 de zile, cât
am trecut prin Covid-19. În
rest, am lucrat numai de la
birou, deși o lungă perioadă
de timp, la sediul companiei
am avut o prezență a
personalului de 15%. Ne-am
împărțit în echipe, cu
prezență alternativă în sediu.

Cât ai lucrat de acasă cum ai
reușit să fii productiv?

E mai ușor de acasă, chiar
dacă îți lipsește contactul
vizual, socializarea. Acasă, de
multe ori am reușit să fiu mai
productiv pentru că nu ești
întrerupt. Eu așa i-am obișnuit
pe oameni, cel puțin pe cei
din echipa mea, să intre tot
timpul la mine când au
nevoie.



ce înseamnă un mediu mai
curat, ce înseamnă curățenia,
iar asta îmi dă speranțe.

O concluzie, o lecție de învățat
după această perioadă?

Eu spun că o să ne revenim 
mai repede decât am sperat,
poate chiar în următoarele 
2 – 3 luni. Am încredere și 
sunt optimist în legătură 
cu ce va urma pentru 
România. 

Pe de altă parte, nu ar trebui să
ne focusăm doar pe ce nu
funcționează. Sunt foarte 
multe lucruri la care țara
noastră e în top, iar aceste
lucruri merită o atenție la fel de
mare.

Un exemplu: România este pe
primul loc în Europa la numărul
de femei în board-urile de
conducere ale companiilor. Nu
prea se vorbește de acest lucru. 

Înclusiv la PENNY, peste 50%
dintre posturile de conducere
sunt ocupate de către femei,
spre deosebire de Germania, de
exemplu, unde acest procent
este la 10-12%.

Asadar să vorbim și de lucrurile
bune care se întâmplă în
România, pentru că nu-i
întâmplător că unii oameni
preferă să plece din 
România, cu percepția că în
străinătate e mai bine, ceea ce
e de multe ori fals. 

Crezi că principiile de bază ale
sustenabilității sunt aplicate și
de către colegii tăi?

Eu zic că da, pentru că
sustenabilitatea înseamnă și
grijă, iar oamenii au grijă sau,
mai bine spus, le pasă de cei cu
care se întâlnesc, de cei cu care
lucrează. Poate ar fi bine să se
mediatizeze mai mult latura
aceasta a educației, în general
vorbind, în sensul în care trebuie
întărită, consolidată. Și noi
participăm la această
consolidare a educației. 

Oamenii nu sunt încă expuși la
“de ce să facem așa, de ce este
important să facem așa?“,
cumva să încerce să înțeleagă
mai bine, iar educația este
componenta care răspunde la
aceste întrebări.

După ce educația se va fi
prioritizat în România, e foarte
probabil ca generația următoare
să se integreze mai bine. 

Eu mă uit la copiii mei. La
grădiniță și școală îi învață să
aibă grijă de mediu, 

60% DINTRE
POSTURILE DE
CONDUCERE DIN
PENNY SUNT
OCUPATE DE
FEMEI.



Conduc... 
Nu o mașină sustenabilă, ci un
BMW X5.

Fac cumpărături... 
Foarte des, dar cred că este și
un defect profesional pentru
că fac multe vizite în magazin
din motive de business.

Comand mâncare... 
Dacă pun în calcul mâncarea
servită la birou, zilnic, iar
pentru acasă destul de rar
pentru că soția mea gătește.

Cumpăr haine...
Aproape deloc, oricum foarte
rar, colegii chiar mă
tachinează uneori. 

PE SCURT:



Sustenabilitatea înseamnă
și grijă, iar oamenilor le
pasă de cei cu care se
întâlnesc, de cei cu care
lucrează.

În 2020, magazinul a consumat cu 18% mai
puțină energie față de un magazin standard
PENNY.
Pe acoperișul magazinului sunt 120 de
panouri fotovoltaice, 55 de tuburi solare care
aduc lumină naturală și difuză în magazin,
precum și aproximativ 1.000 de mp de
acoperiș înierbat.
Magazinul din Otopeni a produs 315kWh prin
intermediul panourilor fotovoltaice, Acest
fapt a făcut posibilă evitarea a 74.549,25 kg
emisii CO2.
În parcarea magazinului este amplasată și o
stație de încărcare a mașinilor electrice.

PENNY este conceptul de succes al grupului
german REWE și unul dintre cei mai activi
retaileri din România, cu primul magazin deschis
pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este
deservită de trei centre logistice situate în
localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda și Bacău. În
prezent, rețeaua PENNY în România este
alcătuită din 283 de magazine la nivel național și
o echipă dedicată formată din peste 5.300 de
angajați.

PENNY România a încheiat 2020 cu o cifră de
afaceri de 4,73 miliarde de lei, reprezentând un
avans de 19,44% raportat la 2019. 

Compania a înregistrat un profit net de 85
milioane de lei în 2020, în creștere cu 54%
comparativ cu anul anterior. PENNY România își
propune să investească 5.128 milioane de lei,
echivalentul a peste 1 miliard de euro, până în
2029.

În 2020, magazinul PENNY Otopeni  a primit
premiul de cea mai sustenabilă clădire din
Centrul și Estul Europei, în cadrul competiției
BREEAM Awards 2021. Motive: 

https://www.penny.ro/


3 2 %  D I N T R E
R O M Â N I
C O N S U M Ă
P R O D U S E
E C O L O G I C E

ORDELI  EXCLUSIVE

Produsele ecologice câştigă
popularitate în toată Europa,
inclusiv în România, unde tot
mai mulţi români sunt dornici
să adopte un stil de viață mai
sănătos. 



Peste 30% dintre români

consumă produse

ecologice și sunt de părere

că un comportament

responsabil are impact

pozitiv asupra mediului

înconjurător (86%),

conform studiului realizat

de Reveal Marketing
Research în parteneriat

cu Revista Retail-FMCG.ro
pe un eșantion de 1024 de

persoane .

32% dintre români

obișnuiesc să consume

produse ecologice de 2-3

ori pe săptămână . 6 din 10

români declară că iau

măsuri pentru a contribui

la reducerea poluării și

îmbunătățirea calității

aerului .

 

Tendința către un stil de

viață sănătos este

prezentă la 3 din 10

români . Aceasta constă în

dorința de a proteja

mediul înconjurător (17%),

de a face mai mult sport

(15%), 

de a fi mai cumpătat (14%)

și de a consuma produse

ecologice de câteva ori pe

săptămână (32%). 

De altfel , 1 român din 5

consumă produse ecologice

zilnic sau aproape zilnic , în

timp ce 1 din 3 fac acest

lucru de câteva ori pe

săptămână . Doar 11%

declară o frecvență lunară în

utilizarea produselor

ecologice . 

32% dintre români pun

sănătatea familiei pe primul

loc , ceea ce îi determină să

aleagă produse ecologice

săptămânal . Ambalajul

generat prin metode

sustenabile a devenit un real

interes pentru 61% dintre

români , aceștia fiind

interesați în egală măsură

atât de ingredientele

produselor alimentare , cât și

a celor de îngrijire sau

curățenie .

44% DINTRE
ROMÂNI SUNT
MAI INTERESAȚI
DE UN STIL DE
VIAȚĂ SĂNĂTOS

60% DINTRE
ROMÂNI DECLARĂ
CĂ IAU MĂSURI
PENTRU A  REDUCE
POLUAREA
AERULUI.
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consideră
produsele bio mai
hrănitoare

38%

le aleg pentru că au
un conținut mai
ridicat de vitamine,
minerale și
antioxidanți. 

55%

consideră originea
verificată un
beneficiu al
produselor bio

39%

le aleg pentru
calitatea garantată54%

consideră că
produsele bio îi
reconectează 
cu natura

45%

consideră originea
verificată un
beneficiu al
produselor bio

39%
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Alina & Claudiu 
Ciobanu
Suntem antreprenori media cu o
experiență de peste 15 ani, parteneri în
viață și în companie, publisheri și
organizatori de evenimente B2B.

Cooordonăm publicațiile B2B 
retail-FMCG.ro, BricoRetail.ro,
ElectroRetail.ro, platforma de întâlniri
de business B2B Meetings și proiectul
online #masinadefamilie.

Publicație B2B dedicată retail-ului
alimentar, industriei FMCG, sectorului
eCommerce, zonei de Food Service și

serviciilor conexe. 
 

retail-FMCG.ro este cea mai citită
publicație B2B în mediul online din

România de pe această nișă.

Publicație B2B dedicată sectoarelor DIY, 
Home Improvement & Gardening

Publicație B2B dedicată
sectoarelor IT&C, multimedia și

eCommerce 

B2B Meetings eate o platformă
de business care conectează

companiile de retail cu
potențialii furnizori de servicii

pentru retail

#masinadefamilie 
 

Feedback-uri autentice, de
părinți, după test drive-uri cu

diferite modele de mașini ce se
pretează unor deplasări cu

familia

Ne poți scrie la 
revista@retail-fmcg.ro
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