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I. SITUAȚIA INIȚIALĂ 

În prezent în Municipiul Timișoara există un număr de 11 piețe situate în zone de 

interes ale orașului de pe Bega, dintre care doar una este volantă, respectiv piața 

volantă din zona Stadionului Dan Păltinișanu. 

Municipiul Timișoara oferă condiții optime pentru dezvoltarea conceptului de piață 

volantă care nu doar că oferă un adaos important la orfertele locale de aprovizionare, 

ci și o modalitate de dezvolare a interacțiunilor între rezidenții orașului. 

Piețele volante vin să ofere alternative în ceea ce privește prospețimea produselor 

locale și creșterea calității vieții rezidenților locali. Producătorii locali pot crește 

nivelul de marketing, prin utilizarea piețelor volante, atât prin oferirea unei game 

largi de produse, cât și prin furnizarea de informații, stabilind relații dintre 

producători și clienți. 

II. REPROIECTAREA PIEȚELOR VOLANTE 

Din perspectiva piețelor volante ar trebui organizate în mai multe zone de interes din 

Municipiul Timișoara, spre dezvoltarea producătorilor locali. 

În acest sens ar trebui montate standuri, care să confere, prin modul în care sunt 

amplasate, o viziune completă a pieței pentru ca vizitatorii să poată observa fiecare 

producător local împreună cu produsele furnizate de aceștia. 

Astfel, apreciez că ar fi oportună organizarea standurilor pe principiul „ dus-întors” 

prin proiectarea tarabelor după un sistem comun, pentru facilitarea găsirii 

furnizorului. 

În plus, în vederea dezvoltării piețelor volante acestea ar trebui să fie ghidate de un 

program de curățenie bine stabilit, pentru oferirea atât a comercianților, cât și a 
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cumpărătorilor un mediu sănătos și curat, asemănător piețelor din statele membre 

ale Uniunii Europene. 

Văzând piața volantă din zona Stadionului Dan Păltinișanu se poate observa cererea 

cumpărătorilor, datorită fluxului de clienți în perioada în care aceasta este activă. 

Pentru crearea de noi piețe volante consider că ar fi imperios necesară ansamblarea 

de standuri pentru minim 20 de furnizori. 

Din perspectiva sortimentelor consider că ar trebui stabilite trei game de produse: 

gama standard, reprezentată de producători de produse ieftine, gama  high class 

reprezentată de produse organice, și gama produselor sezoniere. 

Dezvoltarea piețelor volante prin adăugarea de noi game de produse duce la 

atragerea de grupuri țintă atât de furnizori regionali, furnizori speciali pentru produse 

organice, dar și atragerea de grupuri țintă de vizitatori. 

 

 

III. VIZIUNE ȘI OBIECTIVE 

Pentru dezvoltarea conceptului de piață volantă ar trebui implementați următorii 

pași: 

1. Planul de acțiune. 

2. Decizie privind noul concept al pieței volante. 

3. Elaborarea unui statut al pieței. 

4. Organizarea pieței și asigurarea calității produselor furnizate. 

5. Pregătirea unor campanii de marketing. 
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Scopul este de a înființa piețe volante diversificate care să promoveze și să 

corespundă cerințelor rezidenților din Municipiul Timișoara și din zonele 

înconjurătoare. 

Una dintre ideile de organizare a piețelor volante ar putea fi reprezentată de 

organizarea, prin rotație, în diferite zone ale orasului. 

Mai mult, având în vedere că, conceptul de piață volantă nu se referă doar la 

cumpărături, ci și la o modalitate de recreere a rezidenților, ar trebui ca în piețe 

volante să fie permis accesul și furnizorilor de alimente gătite, care să ofere opțiuni 

de mâncare și băutură. 

Pe lângă conceptul de piață și eveniment, o organizație profesionistă, cu un buget 

bine stabilit și responsabilități următorii factori ar putea fi importanți pentru a face 

piețele atractive pentru cumpărători: 

1. La baza fiecărei piețe volante trebuie să se afle nevoile cumpărătorilor; 

2. Piețele volante ar trebui să aibă loc în mai multe locații de interes din 

Municipiul Timișoara, și chiar în centrul orasului; 

3. Piețele volante ar trebui să fie dezvoltate, având capacități mari de amplasare 

a mai multor tarabe; 

4. Piețele ar trebui să aibă un design atractiv pentru cumpărători; 

5. Standurile să fie aranjate pe tipul „ dus-întors” pentru ca fiecare vizitator să 

aibă acces la toți producătorii; 

6. Piețele volante trebuie să se caracterizeze prin oferte diversificate, care să 

atragă toate grupurile de persoane, atât cele în vârstă, cât și tinerii; 

7. Atragerea grupurilor tinere trebuie să se realizeze prin campanii de marketing 

online, prin intermediul site-urilor de socializare. 
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IV. SUPRAVEGHEREA PIEȚELOR 

Mai mult, este foarte important pentru dezvoltarea piețelor volante anagajarea unui 

supraveghetor care să fie prezent pentru asistența constantă a vizitatorilor, dar și a 

producătorilor. 

În ceea ce privește supraveghetorul acesta ar trebui să efectueze următoarele sarcini: 

1. Coordonarea și supravegherea piețelor; 

2. Monitorizarea aspectului tarabelor instalate în piață; 

3. Sarcini organizaționale; 

4. Organizarea publicității; 

5. Colectarea sumelor aferente închirierii standurilor de către producători; 

6. Achiziționarea, selecția și determinarea comercianților de pe piață. 

 

V. AVANTAJELE PIEȚELOR VOLANTE 

1. Piețele volante aduc pași suplimentari și deschid orizonturile spre grupuri de 

clienți pentru micii producători locali. 

2. Piețele volante cresc durata de ședere a clienților și cresc cheltuielile medii 

ale vizitatorilor. 

3. Întreaga economie a orașului poate beneficia ca urmare a piețelor volante. 

4. Prin prisma piețelor volante se pot organiza evenimente cu mai puțin efort și 

mult mai des. 

5. Comercianții pot îmbogăți viata socială a rezidenților orașului oferind sfaturi 

clienților și creând o atmosferă plăcută și pot crește calitatea vieții comunității. 

6. Piețele volante sunt un accelerator pentru campaniile de marketing, motivând 

oamenii din domeniul afacerilor să continue activități de marketing în oraș. 
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7. Piețele volante reprezintă și atracții turistice, studiile la nivel European arată 

că vizitele în piețele volante sunt printre cele mai populare activități de 

vacanță. 

 

VI. CONCLUZII 

În Timișoara, gradul de identificare cu conceptul de piața volantă este extrem de 

scăzut, raportat la împrejurarea că, în prezent, există o singură piață de acest gen. 

Pentru dezvoltarea conceptului de piață volantă trebuie organizate mai multe astfel 

de piețe, în zone de interes ale orașului. 

În această accepțiune, este deosebit de important aspectul pieței, locația acesteia, 

furnizorii regionali care ar trebui să fie într-o continuă dezvoltare pentru atragerea 

de grupuri țintă de cumpărători. 

Implicarea furnizorilor locali și regionali este și va rămâne esențială, atât din punctul 

de vedere al creșterii calității vieții persoanelor, cât și din perspectiva dezvoltării 

marketingului zonal. 

Piața volantă ar trebui asemuită cu viața urbană, care ar trebui experimentată în orice 

moment al anului, în orice zi din săptămână, în mai multe puncte cheie ale orașului. 

Comerciantul de piață ar trebui privit ca un prieten și ajutor atunci când vine vorba 

despre cumpărături, iar acest lucru poate fi obținut doar prin modalitatea de 

comunicare realizată de către furnizor cu clientul. 

Tot pentru dezvoltarea conceptului de piață volantă ar trebui ca fiecare furnizor să 

poată demonstra calitatea produselor oferite de aceștia și totodată, în lumina 

transparenței, să afișeze prețul fiecărui produs. 
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O altă modalitate de dezvoltare a piețelor volante poate fi reprezentată de crearea 

unor piețe tematice care să corespundă acestul obiectiv.  

 

 


