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Abstract 

Blockchain este o un registru digital creat de Satoshi Nakamoto în anul 2008, pentru a 

putea susține tranzacțiile cu Bitcoin. Utilizarea blockchain în domeniul alimentar poate asigura 

ca întreg lanțul de distribuție și aprovizionare al industriei alimentare să își îmbunătățească 

eficiența, siguranța alimentară și trasabilitatea, iar companiile din domeniu să devină mai 

eficiente. Lucrarea de față prezintă ce este blockchain-ul și cum ar putea fi acesta implementat, 

precum și avantajele utilizării acestuia în sectorul alimentar. 
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Introducere 

Hrana noastră nu a fost niciodată mai sigură ca astăzi; totuși, din cauza lipsei de 

transparență, acest lucru nu este perceput de către consumatori. 

Care este rolul tehnologiilor digitale și a inovării în cadrul companiilor din domeniul 

alimentar? Internetul lucrurilor (IoT), tehnologia blockchain (TB) și inteligența artificială (IA) 

schimbă radical modul în care întreprinderile funcționează și în care oamenii interacționează 

unii cu ceilalți și cu mediul înconjurător. Aproape totul poate fi conectat – de la echipamente, 

la culturi de plante și benzi transportoare, iar organizațiile folosesc IoT, TB și IA pentru a 

reinventa modul în care operează și creează valoare. 

Liderii din industrie proiectează produse conectate, centrate pe software pentru a 

deschide noi oportunități de vânzări și o diferențiere susținută. Companiile utilizează date 
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despre obiecte conectate pentru a optimiza funcționarea lor și a beneficia din plin de facilitățile 

acestora. 

În această rețea mondială de fabrici de producție și procesare a alimentelor, firme de 

transport, magazine și restaurante, există nenumărate dispozitive și sisteme care înregistrează 

și oferă date despre produse, date care trebuie colectate, analizate și transmise acolo unde este 

nevoie de ele. Acesta este motivul pentru care IoT, BT și AI este reprezentarea perfectă a 

modului în care tehnologia poate spori semnificativ expertiza umană. Cu un flux constant de 

date și o platformă suficient de inteligentă și rapidă pentru a procesa aceste informații, IoT, BT 

și AI ne oferă capacitatea de a avea vizibilitate completă, în timp real, asupra fiecărui lucru cu 

care interacționăm în cadrul lanțului alimentar. 

 

Ce este blockchain? 

Blockchain (în traducere directă, lanț de blocuri) este o un registru digital creat de 

Satoshi Nakamoto în anul 2008, pentru a putea susține tranzacțiile cu Bitcoin. Nu se știe cine 

este Satoshi Nakamoto, întrucât acesta era doar un pseudonim sub care își ascundeau identitatea 

unul sau mai mulți programatori /1/. Însă această nouă tehnologie a reușit să ridice semne de 

întrebare serioase despre evoluția societății capitaliste în era digitală. 

Ceea ce i-a atras pe majoritatea celor care au investit în Bitcoin nu a fost doar ideea 

unei monede virtuale și complet funcționale, dar și ideea unei monede descentralizate. În timp 

ce toate valutele și tranzacțiile de bani din toate statele lumii sunt reglementate de bănci, tot ce 

ține de tranzacția cu criptomonede este verificat în același timp de toate computerele care 

procesează aceste monede. Iar aici intervine tehnologia blockchain. 
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Cum funcționează blockchain? 

In esență, blockchain este o bază de date sau un registru în care sunt stocate datele 

utilizatorilor, dar și toate operațiunile care au loc între utilizatori. Așa cum îi spune și numele, 

blockchain este alcătuit dintr-un șir de blocuri virtuale cu o identitate unică, denumită „hash” 

/2/. În cadrul lanțului, fiecare bloc conține informație despre hash-ul blocului anterior, până la 

blocul originar al șirului (numit și „genesis block”). 

Un blockchain este însă și un registru deschis, ceea ce înseamnă că poate fi accesat de 

orice utilizator de pe glob cu un computer și o conexiune la internet. În momentul în care 

efectuezi o operațiune, computerul tău primește o copie a registrului. Asta înseamnă că lanțul 

de blocuri nu este controlat de o singură entitate centrală, ci de numeroși utilizatori din toată 

lumea, care înregistrează orice schimbare efectuată în sistem /3/. 

Acest fapt, dar și istoricul hash-urilor fiecărui bloc și măsurile matematice de securitate 

aplicate oricărui utilizator fac din blockchain o bază de date sigură, aproape imposibil de spart 

chiar și de către cei mai pricepuți hackeri. Practic, dacă cineva ar încerca să modifice datele și 

hash-ul unui bloc, ar fi obligat să modifice structura întregului lanț fără ca niciunul din 

utilizatori să-și dea seama de acea schimbare. 

 

Beneficiile blockchainului în domeniul alimentar 

Întreg lanțul de distribuție și aprovizionare al industriei alimentare și-ar putea 

îmbunătăți eficiența, siguranța alimentară și trasabilitatea, însă companiile vor trebui să renunțe 

la o mare parte din birocrația (formularistica) din prezent. 

Compania olandeză de servicii financiare Rabobank consideră că producătorii de 

alimente, inclusiv firmele din sectorul cărnii, ar trebui să exploreze posibilitățile oferite de 

tehnologia blockchain pentru a-și reduce costurile și a satisface cererea tot mai mare de produse 

fabricate într-un mod sustenabil /4/. 



  
 
 

41  Studii și Cercetări Academice, 2(1) (2020) 

 

Rabobank a declarat că schimbările majore ale industriei alimentare, ca urmare a 

influenței tehnologiei blockchain, ar putea aduce trei mari beneficii pentru lanțul de 

aprovizionare. Astfel, s-ar putea obține o reducere a costurilor de operare, urmare a câștigurilor 

de eficiență obținute din comisioane mai mici la tranzacții și plăți automatizate, rezultând 

procese mai rapide. 

Al doilea beneficiu este creșterea transparenței. Informațiile partajate privind 

tehnologia blockchain demonstrează că o dată ce datele sunt adăugate la un capăt al lanțului, 

acestea pot fi văzute de toate celelalte părți participante, ceea ce ar trebui să ofere un ajutor 

masiv în cazul problemelor legate de siguranța alimentară, făcând astfel ca produsele riscante 

să fie mai ușor de urmărit și rechemat /5/.  

Un exemplu în care tehnologia blockchain poate fi de folos este ajutorul pentru firmele 

de carne afectate de probleme de siguranță alimentară. Peste 26.000 de tone de carne au fost 

retrase în 2018 de pe piață în America, potrivit guvernului american /6/. Harry Smit, analist 

senior la Rabobank, a explicat de ce „abordarea problemelor legate de siguranța alimentară” ar 

fi simplificată prin tehnologia blokchain: „Rechemările de produse pot fi mult mai ușoare 

atunci când întregul lanț este transparent” /6/. „Transparența lanțului alimentar se traduce, de 

asemenea, în beneficii pentru reputației, domeniu în care liderii de piață se află într-o zonă 

negativă, de ceva timp. Încrederea într-un produs va deveni mai puțin dependentă de încrederea 

în furnizor, dar mai dependentă de informațiile disponibile în sistem. Acest lucru permite 

companiilor mai mici să stabilească prețuri bune pentru produsele lor, bazate pe caracteristicile 

intrinseci ale bunurilor pe care le furnizează, fără a avea în mod necesar o reputație de lungă 

durată” /7/. 

Timp de un an, în secret, o echipă Carrefour a creat o bază de date imposibil de 

falsificat, care face ca fiecare etapă din producția unui lot de alimente să fie transparent și 
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accesibil consumatorilor. Totul a început în primele luni ale anului 2017. În ultimii ani, mai 

multe scandaluri sanitare au zdruncinat încrederea consumatorilor: cum să-i asigurăm în 

privința originii și trasabilității produselor alimentare pe care le cumpără? 

Carrefour optează pentru blockchain. Acest registru digital criptat, alimentat de 

utilizatorii săi, care a permis crearea celebrului bitcoin, este și consecința unei crize de 

încredere în bănci /7/. 

Tehnologia blockchain permite reducerea costurilor de transport, sporind în același 

timp siguranța și fiabilitatea. Implementând-o într-un stadiu atât de timpuriu, companii precum 

Agility îi pot ajuta pe cei de la Maersk și IBM să înțeleagă nevoile expeditorilor de mărfuri și 

să creeze standarde care să sporească eficiența operațiunilor comerciale. De asemenea, acesta 

facilitează monitorizarea expedițiilor, pentru a reduce cantitatea de documentație pe hârtie, 

pentru a reduce greșelile sau pentru a reduce timpul de livrare și vămuire /8/. 

 

Concluzii 

Infrastructura digitală blockchain permite conectarea companiilor individuale în lanțul 

de livrare, oferindu-le acces la informații și la posibilitatea de a le monitoriza în timp real, în 

conformitate cu nivelul convenit de acces. 

Specialiștii subliniază faptul că numai costurile asociate administrării și arhivării 

documentației legate de schimbul internațional de mărfuri se ridică la miliarde de dolari. 

Utilizarea blockchain-ului le poate reduce, facilitând amplasarea unui anumit container, dar și 

indicând statusul documentelor vamale, al documentelor de transport maritim sau al altor 

documente. În același timp, reduce costurile de operare și facilitează monitorizarea. 

În concluzie , tehnologia blockchain poate aduce mari îmbunătățiri in domeniul 

logisticii, monitorizării si transporturilor pentru toate lanțurile de magazine alimentare. 
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