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Preambul 

 

O dezbatere importantă în acest moment în legătură cu direcțiile de dezvoltare ale agriculturii pe plan 

mondial, care poate fi redusă la scara fiecărei țări în parte, o reprezintă punerea accentului fie pe 

agricultura tradițională, fie pe cea intensivă. Un lucru este cert: pentru a-și maximiza potențialul, România 

nu se poate axa exclusiv pe una dintre aceste două direcții. Pentru a depăși situația actuală caracterizată 

prin fărâmițare, subzistență, subfinanțare, agricultura tradițională trebuie sprijinită prin promovarea 

formelor asociative care ar putea consolida mica producție din gospodăriile țărănești și ar face-o 

complementară celei provenind din marile exploatații. 

În România, aproape jumătate din populație locuiește în mediul rural, 93% din exploatații au o suprafață 

de sub 5 ha și acestea însumează doar 30% din suprafața agricolă utilizată. Productivitatea scăzută, 

cuplată cu o capacitate extrem de redusă de investiții și cu un acces deficitar la piețele de desfacere face 

ca 45% dintre persoanele intervievate în 2012 în cadrul unei cercetări asupra asocierii în domeniul agricol 

din România să afirme că veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar.1 

O soluție la ieșirea din acest dublu cerc vicios al subdezvoltării sociale din zona rurală și al agriculturii ca 

ramură economică o reprezintă asocierea pentru piață, care prin punerea la comun a resurselor ajută 

agricultorii să obțină beneficii pe care nu le pot obține de unii singuri. Pe oricare dintre verigile lanțului s-

ar face – achiziționarea input-urilor, a logisticii, producție, colectare, distribuție sau promovare – asocierea 

aduce valoare adăugată pentru membrii individuali, dar și pentru comunitatea în care aceasta se produce. 

În vechile state membre ale Uniunii Europene există o mare varietate de forme asociative care 

funcționează de facto și care contribuie la dezvoltarea comunităților rurale (precum cooperativele 

agricole, bunuri în proprietate comună, composesorate, bănci cooperatiste). Acolo, asociațiile agricole cu 

scop economic sunt jucători importanți, cota de piață deținută de cooperative ridicându-se la 83% în 

Olanda, 79% în Finlanda, 55% în Italia și 50% în Franța2, iar în Irlanda ponderea acestora în sectorul lapte și 

produse lactate este de aproape 100%. Numitorul comun al asociațiilor de succes din aceste țări îl 

reprezintă obiectivele organizaționale simple, clare și măsurabile, independența financiară, dar mai ales 

orientarea lor către piață. 

În contrast, România se află în acest moment mult în urma țărilor din Vestul Europei în privința dezvoltării 

sectorului asociativ în domeniul agriculturii, atât din punct de vedere al diversității, cât și al prezenței pe 

piață. În acest moment asocierea se bazează foarte mult pe relațiile interpersonale și pe capitalul de 

încredere de multe ori firav dintr-o comunitate, nefiind înrădăcinată o abordare contractuală. Predomină 

cooperativele de consum și asociațiile agricole cu rol de reprezentare, iar formele asociative cu scop 

economic sunt foarte puțin dezvoltate. Micii producători trebuie să-și mobilizeze resursele, să-și formeze 

capacitățile administrative și infrastructura necesară accesului la piață, iar toate aceste deziderate sunt 

mai ușor realizabile în cadrul unor structuri care să permită coordonarea eforturilor și diviziunea sarcinilor. 

                                                           
1
 « Asocierea în domeniul agricol în România - cheia dezvoltării rurale? », studiu ICCV-IES, iunie 2012 

2
 ”Cooperația în Uniunea Europeană”, Institutul de Economie Socială, 2012 
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Acest raport apare în cadrul programului-pilot ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, o 

inițiativă a Romanian-American Foundation, care, împreună cu organizații cu expertiză în dezvoltare 

economică rurală și facilitare comunitară,  vizează crearea a patru structuri asociative agricole funcţionale 

și sustenabile cu scop economic în patru zone geografice diferite din România. 

Prin intermediul informațiilor culese în cadrul interviurilor semi-structurate și a focus grupurilor organizate 

cu 76 de producători agricoli din nouă comunități în care au început etapele pilot ale proiectului (jud. Cluj, 

Iași, Suceava, Dâmbovița, Teleorman și Argeș), acest raport își propune să prezinte problema asocierii din 

perspectiva fermierilor. Am vrut să aflăm în cadrul cercetării dacă:  

- Mai stăruie în memoria colectivă la 23 de ani de la Revoluție amintirea colectivizării comuniste și este ea 

impedimentul principal în calea asocierii din punctul de vedere al fermierilor care ar îndeplini principalele 

condiții (ex. vârstă, potențial de dezvoltare)? Ideea  vehiculată în spațiul public din România și chiar în 

studii de specialitate este că istoria a fost potrivnică asocierii agricultorilor români și că a redus iremediabil 

dorința oamenilor de a lucra împreună și pune resurse (energie, cunoștințe, capital) în comun.  

- Vor micii agricultori să se asocieze? Care sunt temerile lor, care ar fi formula organizațională considerată 

optimă pentru o asociere de succes? 

Raportul își propune să demonstreze că sprijinirea formării asociațiilor agricole cu scop economic ar 

trebui să fie considerată o prioritate pentru politicile publice în agricultură (în contextul Programului de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar și din punctul de vedere al politicilor statului) și aduce o serie de 

recomandări în acest sens. 

 

Asocierea în agricultură pe plan internațional 

 

Anul 2012 a fost desemnat Anul Internațional al Cooperativelor de către Organizația Națiunilor Unite, cu 

scopul de a promova pe plan global contribuțiile pe care aceste forme de bază ale economiei sociale le 

aduc  în eradicarea sărăciei, generarea de locuri de munca și integrarea socială. 

În Europa, mișcarea cooperatistă modernă a luat avânt la sfârșitul secolului al XIX-lea, ca răspuns la 

provocările economice și sociale ale vremii: agricultorii descopereau treptat că, unindu-și forțele, și-ar 

putea îmbunătăți accesul la piețe și ar putea finanța mai ușor activități vitale precum procurarea input-

urilor, cercetare, prelucrare, comercializare, distribuție și promovare. 

Astăzi, formele asociative cu scop economic sunt actori importanți în agricultura Uniunii Europene: din 

cele 13 milioane de agricultori, 7 milioane sunt membri ai 38 000 de cooperative, care procesează și 

comercializează 50% din totalul producției.3 

Se pot distinge două modele diferite de dezvoltare a acestor entități: 

- în țările nordice (Scandinavia, Germania, Belgia, Marea Britanie) există un număr relativ redus de 

cooperative, dar cu o valoare economică sporită și specializate pe diverse filiere; 

                                                           
3
 Committee of Professional Agricultural Organizations - General Committee for Agricultural Cooperation in the 

European Union (COPA-COGECA) (website accesat la 7.11.2012). 
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- în sudul Europei acestea sunt mai numeroase, dar în general mai reduse ca dimensiune economică. 

Un element important care a favorizat consolidarea sectorului asociativ în țările cu tradiție agrară din 

Europa de Vest și nu numai îl reprezintă organizațiile interprofesionale puternice. Organizațiile inter-

profesionale grupează entități din fiecare verigă a lanțului agricol al valorii adăugate și vizează 

îmbunătățirea funcționării lanțului respectiv. Membrii pot fi fermieri individuali, asociații, procesatori, 

distribuitori, exportatori, furnizori de servicii conexe. În Franța și Spania OIPA și-au consolidat poziția pe 

piață, iar în Statele Unite ale Americii apartenența la astfel de organizații este obligatorie – fiecare 

operator relevant din lanțul agro - alimentar cotizează la ”representative commodities associations”. 

Una dintre componentele importante ale actualei Politici Agricole Comune (PAC) o reprezintă dezvoltarea 

asociațiilor de producători. De exemplu, sprijinul financiar în sectorul fructelor şi legumelor se acordă doar 

formelor asociative organizate în vederea comercializării. Pentru pilonul 1 al PAC (sprijin direct) în 2012 au 

fost alocați 43 miliarde de Euro, care includ sprijin prin co-finanțare pentru organizații de producători,  în 

special pentru sectorul legume-fructe.  

Rolul organizațiilor agricole cu scop economic va crește la nivel european după 2013, Comisia Europeană 

propunând o rată de co-finanțare de până la 90% pentru măsurile referitoare la grupurile de producători.  

Pe acest trend global, subiectul asocierii a revenit pe agendă și în România, dar politicile coerente întârzie 

a fi articulate. 

 

Cooperativele agricole în România înainte de 1989 

 

În România, sectorul organizațiilor de economie socială cu 

scop lucrativ au o tradiție îndelungată, în concordanță cu 

evoluția lor la nivel european: primele bănci populare au 

apărut în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sub 

forma asociațiilor de economie, credit și ajutor mutual (ex. 

”Înfrățirea” la Brăila, 1855). În 1903 existau deja aproximativ 

500 de bănci populare și în același an Spiru Haret a inițiat 

”Legea băncilor populare sătești și a Casei Centrale”. 

Între 1903 și 1923 apar legi speciale pentru diverse tipuri de 

cooperative4. În 1935 a apărut ”Legea Cooperației”, în care 

erau prevăzute următoarele entități: Banca centrală 

”Cooperativa”, Centrala Cooperativă de Producție, 

Aprovizionare și Valorificare a Produselor Agricole, Centrala 

Cooperativă de Consum, Centrala Cooperativă de 

Îndrumare, Organizare și Control și Casa Centrală a 

Cooperației - prin urmare un sistem modern bine închegat, 

                                                           
4
 Lăpușan Alexandru, ”Cooperația agricolă, necesitate fundamentală pentru dezvoltarea agriculturii românești”, Ed. 

Agricola, 2011. 

”Cooperația […] a întărit simțul 
de solidaritate socială, punând 
în contact inteligența țării cu 
pătura sătească, a aruncat 
puntea de trecere între orășeni 
și săteni, trezind mai multă 
încredere și simpatie între 
ambele tabere și întărind 
armonia socială, prin 
colaborarea pentru aceleași 
idealuri”. 
(Ziarul ”Viitorul”, 1908, citat în 

Boboc și Boboc, 2009) 
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cu forme echivalente celor din zilele noastre. 

În 1939 existau 5365 de cooperative, cu 1.033.966 membri.  Explicația5 pentru dezvoltarea vertiginoasă a 

sectorului cooperatist românesc este una scurtă și cuprinzătoare: nevoia. Micii producători au resimțit 

nevoia reunirii resurselor materiale, intelectuale și financiare în primul rând în scopul satisfacerii nevoilor 

de ordin economic prin intermediul unei organizații bazate pe principii democratice. 

A urmat apoi perioada comunistă, când proprietarii de exploatații agricole au fost deposedați de 

pământuri și au fost înregimentați cu forța în noile forme asociative obligatorii: gospodăriile agricole 

colective – GAC, iar apoi în cooperative agricole de producție – CAP. Țăranii au fost de fapt expropriați, 

devenind forță de muncă captivă în CAP-uri, fără un beneficiu direct de pe urma pământurilor sau a 

animalelor. Conform unor sociologi care au studiat fenomenul cooperativizării agriculturii, efectele 

acesteia au fost distrugerea iniţiativei comunităţilor locale şi a spiritului gospodăresc al ţăranilor, inducând 

în acelaşi timp şi comportamente deviante de tipul ”neohaiduciei” (furt din bunurile comune). 

 

Forme asociative în agricultura românească după 1989 

 

După Revoluție, marea majoritate a CAP-urilor s-au dizolvat, 

foștii membrii au ținut să-și recupereze terenurile, pe cât 

posibil în forma inițială, iar prevederile legii de retrocedare din 

1991 au dus la o fragmentare a proprietății mai mare decât cea 

inițială, care se menține până astăzi.  

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de 

asociere în agricultură  prevedea două tipuri de asociere:  

(1) asociații simple (familiale) și  

(2) societăți agricole. 

Asociațiile familiale (actualele întreprinderi familiale) nu au 

personalitate juridică și se bazează pe un acord între membrii 

aceleiași familii. Societățile agricole sunt societăți comerciale cu 

obiecte de activitate subsumate sferei agricole. Acestea au avut 

un succes limitat la începutul anilor `90, în principal deoarece 

vizau exploatarea cooperativelor agricole. 

Abia în 2004 a apărut legea cooperației agricole (Legea 566/2004), completată cu Legea nr. 32/2007  care 

reglementa statutul cooperației ca asociație care exercită o activitate economică, tehnică și socială în 

interesul privat al membrilor, bazându-se pe principiul egalității în luarea deciziilor. Conform legii 

566/2004 cooperativele agricole pot fi de gradul I (asociații de persoane fizice) și de gradul 2 (asociații de 

persoane fizice sau juridice). Ele se împărțeau în cooperative de marketing, procesare, servicii și 

                                                           
5
 Boboc Ion, Boboc Viorica, ”Management strategic. Teorie și practici privind formele asociative de tip public, privat și 

ONG din agricultură”, Ed. Pro Universitaria, București 2009. 

”Nicăieri în lume (excepțiile 
sunt nesemnificative), oamenii 
nu și-au pus în comun 
(supunându-se riscurilor 
exploatării și deciziilor 
colective) 
terenurile/proprietățile 
agricole de bună voie, fără o 
motivație economică și fără un 
cadru juridic definit.” 
(Alexandru Lăpușan, 2011) 
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exploatarea terenurilor agricole. Tocmai cele privind 

exploatarea nu au avut succes, ceea ce ne arată că viitorul 

cooperației rezidă nu în producția în comun ci în vânzarea în 

comun a acestei  producții. 

Astfel, timp de 13 ani, ”paleta” de forme asociative la care au 

avut acces agricultorii români a fost neofertantă, ei având de 

ales între asociațiile familiale ce le ofereau  puține posibilități 

de dezvoltare și societăți comerciale individuale. Anii `90 au 

aparținut fostelor IAS-uri, care în anii 2000 au fost 

concesionate, devenind marile exploatații de azi și beneficiind 

în același timp de subvenții consistente de la bugetul de stat. 

Un climat deloc propice dezvoltării prin asociere a micilor 

producători agricoli care își lucrau cele câteva hectare primite 

după 1989. 

În 2005 au fost reglementate și grupurile de producători prin OG 37/2005, definite ca asocieri de 

producători agricoli care au ca scop identificarea piețelor de desfacere, adaptarea producției și 

valorificarea acesteia în funcție de necesitățile pieței, urmărind asigurarea calității produselor, 

concentrarea ofertei și aprovizionarea ritmică a pieței. 

Astfel, în prezent, în România formele de asociere cu scop economic în agricultură se împart în: 

- societăți agricole; 

- întreprinderi familiale; 

- cooperative agricole; 

- grupuri de producători. 

În 1998 s-a înființat Agenția Națională de Consultanță Agricolă (ANCA) cu scopul de a oferi consultanță, 

training și asistență tehnică producătorilor agricoli din sectorul privat. În 2002, ANCA a început un 

program de instruire a producătorilor agricoli, cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare 

Internaționala (JICA), pentru a stimula crearea de cooperative în opt județe ale țării. Până în 2008 prin 

acest program s-a sprijinit înființarea a 127 cooperative agricole, dintre care, conform unui audit al JICA 

din 2009, 60% ”începeau să funcționeze și să se dezvolte ca forme asociative durabile”. 

Și fondul de pre-aderare SAPARD la care România a avut acces între anii 2000 și 2006 a prevăzut o măsură 

de stimulare a constituirii grupurilor de producători (Măsura 3.2), prin care se acordau cinci tranșe anuale, 

reprezentând cote descrescătoare din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului 

începând de la 5%. Rezultatele acestei măsuri au fost modeste - din evaluarea implementării SAPARD a 

reieșit că pe măsura 3.2 valoarea contractată a fost de 0,075 mil. Euro, respectiv 0,01% din totalul 

angajamentelor
6. 

                                                           
6
 ”Raport final privind implementarea programului SAPARD în România”, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

(AM SAPARD), Iunie 2010  

”Avem douăzeci de ani 
pierduți, ne tot uităm la vecini, 
ne ținem cu dinții de terenuri și 
pierdem ocazia să le 

valorificăm potențialul” 

(Primarul uneia dintre 

comunitățile incluse în proiect) 
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În 2005 a fost elaborat Programul Național de Dezvoltare Rurală, în vederea aderării la Uniunea 

Europeană, cadru în care măsura 3.2 de sprijinire a grupurilor de producători din programul SAPARD, 

chiar dacă nu a funcționat, a fost preluată aproape identic prin măsura 142: cotele forfetare se acordă în 

aceleași procente, diferența fiind plafonul de referință. 

Măsura 142 a fost accesată foarte puțin în primii ani de la lansare: în octombrie 2011 ponderea plăților 

efectuate în suma alocată măsurii era doar de 1,2%7, dar în decurs de mai puțin de un an aceasta a crescut 

de peste trei ori: în iulie 2012 Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit raporta un număr de 37 

de proiecte finanțate, în valoare de 5,2 milioane Euro din suma alocată de 22,1 milioane Euro8. 

Progresul semnificativ se poate pune pe seama activității Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, care prin 

Grupul de Lucru Tematic Asociere și Cooperare a organizat numeroase întâlniri în țară cu fermieri în scopul 

diseminării de informații cu privire la oportunitățile de cooperare prin PNDR și beneficiile lor. Acest aspect 

vine să confirme teza acestui raport, și anume faptul că asocierea în agricultură trebuie să reprezinte, într-

adevăr, un fenomen organic, de jos în sus, dar că este nevoie de eforturi concertate de informare și 

consultanță a fermierilor privind această opțiune și mai mult, de animarea comunităților prin metode 

participative. Subiectul va fi dezvoltat în continuare.   

În timp ce politicile statului post-1989 au avut, după cum am văzut, rezultate limitate în domeniul 

stimulării asocierii în scop economic a agricultorilor, au existat și diverse inițiative din sfera privată care au 

creat astfel de structuri, mai mult sau mai puțin durabile, în funcție de viziunea cu care au pornit la drum și 

gradul de implicare a membrilor din momentul în care au fost formate.  

 

Exemple de modele de reușită și eșec în formarea de asociații agricole cu 

scop economic  

 

1. Grupul producătorilor de lapte Dascălu 

 

De ani buni, fermierii români primesc cel mai mic preț pe lapte din Uniunea Europeană după fermierii din 

Lituania9. Poziția slabă de negociere a fermierilor are legătură cu acest preț. Vom prezenta două inițiative 

asociative menite să rezolve această problemă,  dar care au avut rezultate diferite: 

Grupul Dascălu a fost înființat în 1994 de către 21 producători, care dețineau 65 vaci de lapte. Scopul 

grupului a fost de a achiziționa o clădire mică și trei rezervoare de răcire a laptelui, permițând colectarea 

de la membrii pe o rază de 5 km. Finanțarea acestor cheltuieli, plus plata personalului angajat de către 

grup – s-au realizat în exclusivitate prin intermediul unui program de ajutor bilateral. Membrii au cotizat 

doar cu câteva zeci de lei fiecare pentru cheltuielile de înregistrare a grupului. Până în mai 1995, 

rezervoarele funcționau la capacitate maximă, răcind laptele furnizat de 102 producători. 

                                                           
7
 CRPE Policy Brief nr. 14 ”De ce nu este atractivă asocierea? Sprijinul din fonduri europene pentru asocierea în 

agricultură”, Luca Lucian, Toderiță Alexandra, iunie 2012 
8
 ”Informare privind stadiul măsurilor PNDR lansate şi progresele înregistrate până la  data de 19 iulie 2012”,  

9
 ”Fermierii români vând cel mai ieftin lapte din UE, iar prețul continuă să scadă”, agrointel.ro, 17 octombrie 2012 
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Laptele preluat la punctul de colectare era testat, iar producătorii erau plătiți în funcție de nivelul de 

calitate, laptele care era sub standard era respins. Grupul reținea 8% din prețul laptelui pentru a-și acoperi 

costurile de funcționare și nici un dividend suplimentar nu se plătea la sfârșitul anului. Grupul livra laptele 

unei singure fabrici de prelucrare, percepând un preț  cu 10%  mai mare decât prețul minim garantat de 

stat vara și cu 25% mai mult iarna. La sfârșitul anului 1996 acest sprijin financiar prin programul bilateral s-

a terminat, moment care a coincis și cu o scădere a cererii de lapte pe piață, rezultând într-o scădere 

abruptă a numărului de membri care vindeau laptele prin intermediul grupului. Deja cheltuielile 

suplimentare pe care existența grupului le presupunea nu se mai justificau atât de mult ca înainte. 

Cu toate acestea, un lucru este cert – declinul grupului a reflectat în mare măsură nivelul scăzut de 

angajament financiar al membrilor, care a fost și unul dintre efectele faptului că inițiativa și suportul a 

venit în principal din partea donatorului internațional, mai degrabă decât din partea membrilor 

comunității10. 

 

2. Grupul Producătorilor de Lapte ARDAN 

 

Un exemplu de sens opus îl reprezintă formarea și funcționarea Grupului Producătorilor de Lapte ARDAN 

din Bistrița Năsăud. Prețul scăzut pe care îl obțineau de la procesatori (40 de bani pe litru), care cumpărau 

două-trei luni și apoi dispăreau, a reprezentat catalizatorul formării Grupului Producătorilor de Lapte 

ARDAN din Bistrița-Năsăud. Astfel, grupul s-a format în 2007 dintr-o necesitate, iar astăzi numără 280 de 

membri din patru comune: Ardan, Șoimuș, Lunca, Ruștioru. 

Liderul și inițiatorul grupului este un fost primar și cadru didactic în Ardan, foarte bine instruit pe legislația 

europeană în materie de agricultură, care a pus problema tranșant din primul moment, imediat după 

semnarea primului contract ferm cu un procesator din zonă: „de mâine se livrează doar cu factură și cu 

aviz de expediție. Cine nu respectă regula că 75% din producție se comercializează prin grup, este 

eliminat”. Toată lumea s-a conformat, pentru că era în interesul fiecăruia să vândă prin intermediul 

grupului. 

Grupul percepe de la membrii săi un comision de 4% din cifra de afaceri, bani folosiți pentru salarizarea 

personalului (cinci angajați, dintre care patru sunt controlori și achizitori cu jumătate de normă), plata 

facturilor, dar și investiții. Acestea au constat în: analizoare de lapte, care determină grăsimea laptelui, 

(prin urmare și prețul obținut de la procesator), vidanje pe care le folosesc toți membrii. 

În 2008 au depus un proiect de finanțare pe măsura 142, cu care au construit o fabrică de procesare a 

laptelui, care să producă lactate și brânză ecologice, produse tradiționale din lapte de oaie, iar planurile de 

viitor ale grupului includ o strategie de export. 

Mai mult, în 2010 grupul s-a certificat în agricultura ecologică, atât cu terenurile deținute, cât și cu 

animalele, ceea ce impune standarde stricte privind îngrijirea lor. În momentul în care unul dintre membri 

nu și-a tratat animalele la timp a fost exclus din grup timp de șase luni – ”pentru că ne făcea rău tuturor” 

(președintele grupului).  
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 ”Farmers’ organizations in Central and Eastern European Countries and their role in provision of input-output 
services in the context of accession to the European Union”, FAO Workshop, 11-14 iunie 2001, Praga   
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În prezent grupul are 600 de vaci (cei 280 de membri dețin acum în medie 10/12 vaci fiecare, dintre care o 

parte produc pentru grup, față de una-două, cât aveau înainte) și livrează zilnic aproape 7000 de litri de 

lapte la un preț de 1,4 lei/litru, deci de trei ori mai mult ca înainte de formarea grupului11. 

În concluzie, printre elementele diferențiatoare, care fac Asociația ARDAN un model de succes se numără: 

- leadership-ul puternic al inițiatorului grupului și cunoștințele sale aprofundate de legislație europeană în 

domeniul agriculturii, cunoașterea oportunităților de dezvoltare; 

- faptul că o dată stabilite obiectivele organizaționale, acestea au fost respectate cu strictețe, ceea ce a 

consolidat încrederea membrilor în soliditatea grupului; 

- co-interesarea financiară a membrilor prin contribuția de 4% din cifra de afaceri; 

- angajarea de personal specializat  care se ocupă de colectare și control. 

 

3. Proiectul ”Fructele tradiției”  

 

Un alt exemplu de succes, care include aproape toți pașii necesari recomandați de acest raport, este 

proiectul ”Fructele tradiției”, derulat de Fundația Civitas în regiunea Odorhei, județul Harghita. Proiectul a 

fost finanțat prin ”Programul Norvegian de Cooperare pentru creștere economică și dezvoltare 

sustenabilă în România”. 

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea economică la nivel regional, și nu în mod specific crearea unei 

asociații a pomicultorilor de sine stătătoare. Cu toate acestea, toate etapele descrise mai jos (în special 

faza premergătoare investiției propriu zise) au dus la crearea unui grup regional de valorificare a 

producției orientat spre piață, care funcționează pe baze participative solide. 

• Proiectul a fost inițiat ca urmare a identificării unei oportunități: potențialul pomicol al zonei, dar 

și al unei probleme – degradarea diversității speciilor de fructe ca urmare a unei politici a statului 

de exploatare intensivă a zonei, dar și pierderea treptată a cunoștințelor tehnice de îngrijire a 

diverselor soiuri de pomi fructiferi, ca urmare a declinului sectorului și al transferului deficitar de 

cunoștințe de la o generație la alta. 

• Astfel, în 2008 s-a realizat o cartografiere și evaluare a structurii livezilor vechi din regiunea 

Odorhei, identificându-se satele cu o bază fructiferă cu tradiție. 

• Informațiile au constituit baza primei interacțiuni directe cu pomicultorii în procesul de animare 

comunitară: s-a întocmit un pachet didactic – suportul unui curs pentru fermierii locali care s-a 

desfășurat pe durata unui an. 20 de fermieri au fost formați pe subiecte precum auto-organizarea 

economică a regiunilor rurale, metode de îngrijire și înmulțire a speciilor de fructe tradiționale, 

valoarea lor economică și tehnologii de procesare tradițională în conformitate cu prevederile 

igienei alimentare. Prin urmare a fost un curs preponderent tehnic, folositor profesioniștilor în 
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domeniu, dar care a avut și efectul de a coagula un grup de pomicultori activi și interesați de 

dezvoltarea exploatațiilor. În cadrul cursului participanții au avut ocazia de a interacționa, de a 

discuta aspecte concrete, de a schimba idei, ceea ce a dus la formarea unei rețele locale pe care s-

a putut construi mai departe. 

Suportul de curs a cuprins și un Pachet de Dezvoltare Economică pentru fiecare produs obținut 

din fructe, fiind actualizat pe tot parcursul perioadei de curs împreună cu participanții. Pachetul 

conținea rezultatele studiului de piață, studiile de fezabilitate, propuneri de dezvoltare, strategii 

de marketing.   

• Următoarea etapă importantă a reprezentat  înființarea Centrului pentru Dezvoltare și Asistență 

Rurală. După crearea unei rețele – informale pentru moment și derularea de training-uri tehnice, 

acest centru era necesar pentru oferirea de consultanță pomicultorilor pe o gamă mai largă de 

subiecte precum înființarea și managementul întreprinderilor agricole, tehnologia producției, 

identificarea oportunităților de finanțare, prospectarea oportunităților de piață. 

• După toate aceste pregătiri a urmat investiția propriu-zisă: înființarea unității de micro-procesare 

tip ”Bucătărie Deschisă” în care fermierii din zonă puteau să-și prepare dulcețurile și alte conserve 

din fructe după rețeta proprie, dar respectând normele de igienă alimentară. Astfel, s-a creat o 

familie de produse diferite care îndeplinesc regulile necesare comercializării pe piață, unite sub 

umbrela mărcii  ”Fructul Secuiesc”.  

• Proiectul a fost completat și de o întreagă gamă de activități circumscrise ariei relațiilor publice, 

precum : 

- editarea de materiale informative și promoționale asupra valorilor naturale locale; 

- realizarea unui catalog al produselor cu date despre locul de proveniență al fructelor și datele de contact 

ale producătorului ; 

- organizarea de evenimente comunitare și a Festivalului 

Fructelor Tradiționale, care să reunească producătorii și 

cumpărătorii;12 

Proiectul este un real model de succes și există planuri de 

extindere, prin construirea unei noi unități de procesare la 

Zetea.  

Rezultatele acestui proiect cuprind multe dintre elementele 

care ar caracteriza formarea unei structuri asociative pe baze 

sustenabile, precum: 

� implicarea unui număr de comunități dintr-o regiune 

care au un numitor comun în producția agricolă – în 

cazul de față pomicultura; 
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� formarea unui grup și stimularea comunicării între agricultori prin furnizarea, într-o primă fază, a 

unor cursuri folositoare fiecărui individ în parte; 

� înființarea unui centru de suport care să ofere informații utile pe o paletă largă de aspecte care 

vizează procesul de desfacere pe piață; 

� înființarea unei unități de procesare care să confere valoare adăugată producției primare și 

crearea unei mărci (în cazul de față comunitare); 

� derularea de activități de promovare a inițiativei în rândul comunității și pe plan regional, precum 

și organizarea de evenimente de desfacere a produselor (ex: festivaluri câmpenești).     

 

4. Asociația Alba – Afroda  

 

Un alt exemplu de viziune integratoare de sprijinire a constituirii de forme asociative agricole cu scop 

economic este cel al Asociației Alba Afroda. Asociația Română de Dezvoltare  Agricolă este o asociație 

constituită în aprilie 2001 după 10 ani de cooperare între 10 comune din județul Alba, înfrățite  cu comune 

din departamentul Rhône (Franța). După cum sugerează și sloganul său – ”Nu pentru agricultori, ci 

împreună cu ei”, scopul asociației este ”de a sprijini dezvoltarea agriculturii în mediul rural, pe baza 

principiului ascendent al inițiativei locale13. 

Activitatea sa este împărțită pe patru axe: 

- animare locală - vizează constituirea și animarea grupurilor de producători în fiecare dintre cele zece 

comune și pe diverse filiere: crescători de bovine/ ovine, cultivatori de trandafiri, legumicultori, turism 

rural, utilaje agricole. În funcție de tipologia asociației, activitățile pe această axă au inclus: 

� vizite pe teren  a membrilor Afroda și discutarea nevoilor fermierilor, inventarierea 

activităților recente realizate de aceștia și propuneri de noi acțiuni; 

� realizarea de studii socio-economice, demografice și a nevoilor sociale; 

� realizarea unui plan de dezvoltare a microregiunii; 

� organizarea de schimburi de experiență pentru membrii Grupului de Acțiune Locală din 

zonă și membrii unui GAL-ul francez; 

� organizare de schimburi de experiență cu asociațiile ADEPT din Saschiz și ECO – Ruralis 

din Sibiu; 

� participare într-un proiect finanțat prin Fondul Social European de creare de centre de 

informare și asistență pentru femeile din mediul rural care își caută un loc de munca 

sau care doresc o reconversie profesională; 

- informare prin:  
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� informarea membrilor cu privire la legislația nou apărută în domeniul asocierii grupurilor de 

producători și în domeniul fondurilor structurale pentru care se pot obține surse de finanțare; 

� încurajarea fermierilor de a se asocia si de a realiza proiecte pe fonduri structurale; 

- formare – activități: 

� organizarea de cursuri de formare pentru membrii din comunele Afroda pe diverse teme: 

managementul fermei, valorizarea și promovarea produselor tradiționale etc. 

� stagii și vizite de lucru ale agricultorilor locali în Franța; 

� vizite de lucru la proiectele pilot susținute de asociație; 

� editarea unui buletin de informare privind activitățile asociației și diverse aspecte tehnice (ex: 

”Cum să-mi construiesc un grajd de vaci?”; 

� sprijin în elaborarea strategiilor de dezvoltare ale grupurilor de producători susținute; 

- investiții – în cadrul asociației s-a organizat o Casă de Microcredit cu dobânzi 0%, care a oferit finanțare 

pentru proiecte ale fermierilor individuali.14 

În plus, asociația organizează în fiecare an evenimente precum festivalul trandafirilor, festival folcloric, al 

transhumanței, care reprezintă adevărate ocazii de promovare a produselor grupurilor formate, dar și de 

consolidare a rețelelor sociale din regiune. În perioada octombrie 2011 - iulie 2012 Asociația Alba – 

Afroda, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Ordinul Arhitecților din România a implementat 

proiectul "Satul transilvan, reper al identităţii locale", care a vizat creșterea suportului comunităților locale 

pentru conservarea patrimoniului. 15  

 

5. ”Agricultura sprijinită de comunitate” – factor favorabil dezvoltării asociativității  

 

Una dintre cele mai mari probleme ale micilor fermieri din România o reprezintă vânzarea producției, 

piețele tradiționale fiind sufocate de multe ori de intermediari. Nevoia ca producătorii să intre în legătură 

cât mai directă cu consumatorii a determinat găsirea de alternative la lanțurile de aprovizionare clasice. 

O astfel de modalitate de scurtcircuitare a verigilor intermediare ale lanțului agro - alimentar a apărut în 

Japonia și Germania în anii ‘60, răspândindu-se apoi în America de Nord sub numele de ”agricultură 

sprijinită de comunitate” – ”community supported agriculture”. 

În România acest model a fost adaptat după cel francez, fiind introdus în 2008 de către Asociația CRIES 

(Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, cu sediul în Timișoara) sub numele de Asociația 

pentru Susținerea Agriculturii Țărănești (ASAT). 
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ASAT se bazează pe un parteneriat între consumatori și producători din zonă, care semnează un contract 

pe perioada unui sezon agricol pentru livrarea de către fermier a unui coș de produse săptămânal acasă la 

consumator sau într-un punct fix în oraș. Un grup de familii stabilesc împreună cu fermierii un 

”abonament”  de fructe, legume,  lactate etc. (bio) care vor fi produse în timpul anului şi achită o sumă în 

avans pentru ca fermierul să  îşi finanţeze unele input-uri agricole. Astfel, cumpărătorii au garanția calității 

produselor, și în același timp asigură o ”plasă de siguranță” micilor producători prin partajarea riscurilor 

producției.   

În cei cinci ani de existență, ASAT a introdus cinci mici producători din zona Timișoarei în agricultura bio, 

care și-au vândut producția unui număr de aproape 300 de familii. Modelul a fost apoi implementat și în 

Cluj, iar pentru 2013 se prefigurează semnarea a câte 20 de contracte în alte șapte orașe mari din țară16.   

Potențialul de dezvoltare a acestei piețe este important, date fiind avantajele de ambele părți. Ca reper, 

cifra de afaceri a celor 1200 de AMAP-uri (echivalentul francez a ASAT) s-a ridicat în 2009 la aproximativ 

36 milioane de Euro17. Dezvoltarea la scară mai largă în România a acestui model de asociere transversală 

între micii producători și consumatori ar reprezenta o filieră importantă de dezvoltare și integrare pe piață 

pentru fermele de subzistență și semi-subzistență și o premiză pentru asociere. 

 

6. ”Furgoneta cu alimente” 

 

O altă metodă de vânzare directă a produselor agricole către consumatori dezvoltată de asociații de 

producători în țările din Vestul Europei o reprezintă colectarea  de produse diverse de la membrii de către 

o mașină care apoi face turul regiunii și vinde produsele direct consumatorilor locali.   

În Scoția acest model se numește ”Furgoneta cu alimente” (”Food Link Van”), iar în Franța „Driver 

fermier”. Sistemul acestuia din urmă este format dintr-un site pe care producătorii postează oferta de 

produse și prețul, iar cumpărătorii înregistrează comanda și mașina livrează produsele la o oră și într-un 

loc stabilite, într-un punct al regiunii. Proiectul ”Driver fermier” este finanțat pe plan național printr-o 

asociație reprezentativă a producătorilor francezi, în acest moment funcționând deja 1500 de puncte de 

întâlnire între producători și cumpărători18.  
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2012, agrointel.ro 



15 

 

 

 

Concluzii. Mic ghid de bune practici în susținerea formării de asociații 

agricole cu scop economic  

 

Concluzii 

În primul rând, pentru a răspunde la întrebarea enunțată în introducerea acestui raport, cercetarea de 

teren întreprinsă în cadrul proiectului de față a relevat faptul că amintirea colectivizării nu mai reprezintă 

un obstacol insurmontabil în calea dezvoltării formelor asociative orientate spre piață în România, din 

punctul de vedere al agricultorilor de vârstă medie, activi și capabili de a se dezvolta economic. 

În raport cu potențialul, slaba dezvoltare a asocierii în agricultură în acest moment poate fi pusă mai 

degrabă pe seama comunicării deficitare a agricultorilor în cadrul aceleiași comunități, pe lipsa de 

informații asupra inițiativelor funcționale de acest gen, pe slaba implicare a autorităților locale, 

necunoașterea programelor guvernamentale și europene de dezvoltare a agriculturii, în special în zonele 

în care nu există Grupuri de Acțiune Locală. Aceste lipsuri vin în unele cazuri pe fondul unei stări de apatie, 

neimplicare și lipsă de încredere în potențialul de succes al unor asocieri cu alți producători, de multe ori 

cauzate de eșecul unor inițiative din trecut.   

De asemenea, se poate stabili o corelație clară între nivelul de 

capital social al comunităților cuprinse în proiect și existența 

sau inexistența Grupurilor de Acțiune Locală în zonă. 

Cunoștințele de legislație europeană în agricultură (măsurile 

PNDR), precum și experiența anterioară a derulării unor 

proiecte în comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune 

Locală se dovedesc a avea un impact direct asupra creșterii 

capitalului social al comunității, aspecte ce pot fi decisive 

pentru succesul inițiativelor de constituire a asociațiilor 

agricole cu scop economic.  

Astfel, sintetizând informațiile obținute de la micii producători 

din comunitățile cuprinse în proiect, de la experți în domeniul 

participării comunitare în mediul rural și în urma extragerii 

unui numitor comun al proiectelor de succes, se pot trage 

următoarele concluzii în privința dezvoltării sectorului 

asociativ cu scop economic în agricultură:  

- experiențele țărilor din Europa de Vest, dar și câteva 

exemple românești demonstrează faptul că asocierea în scop economic aduce o importantă valoare 

adăugată sectorului agricol, dominat la noi de ferme de subzistență și semi-subzistență, iar sprijinirea 

acestui domeniu ar trebui să fie considerată o prioritate pentru politicile publice în agricultură în 

România, (în contextul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar și din punctul de vedere al 

”Asocierea este utilă pentru 
obținerea finanțărilor. 
Urmează să ne mai întâlnim cu 
potențialii membri. Ne-ar 
interesa o fabrică de 
brânzeturi, prelucrarea 
lactatelor etc. Temerile mele în 
procesul de înființare se leagă 
de calitatea oamenilor. Nu 
există încredere inter-umană, 
oamenii sunt foarte crunți și 
egoiști. 
 
(Legumicultor din Suhaia, 

Teleorman) 
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politicilor naționale). Atât formele asociative existente, dar mai ales cele care se doresc a de înființa pe 

viitor trebuie sprijinite pentru a deveni cu adevărat funcționale ca entități comerciale. 

Bazele unei asocieri de succes trebuie să rezide în dorința micilor fermieri de a-și îmbunătăți viabilitatea și 

profitabilitatea exploatațiilor prin înțelegerea reală a ideii ”unde-s mulți puterea crește”. Motivațiile legate 

strict de atragerea fondurilor europene s-au dovedit a genera uneori rezultate pe hârtie, fără efecte 

sustenabile în realitate (cum au fost o parte din grupurile de producători înființate pentru accesarea 

măsurii 142 și obținerea de puncte în plus pe măsurile Axei 1 din PNDR). 

Programele naționale sau donatorii internaționali care au urmărit crearea de asociații care să funcționeze 

exclusiv prin absorbția de finanțări externe grupului (fără ca membrii să investească în formarea 

capitalului inițial), și de asemenea fără a construi și testa, puțin câte puțin, capitalul social din comunitate 

au avut mai degrabă rezultate slabe pe termen lung. 

 

Mic ghid de bune practici în formarea de asociații cu scop economic 

 

Este nevoie în continuare de informare asupra beneficiilor economice ale asocierii, iar sprijinul entităților 

statului, ONG-uri și organisme private trebuie acordat printr-o viziune integrată și participativă, care să 

includă câțiva pași de bază: 

a) Identificarea oportunităților de dezvoltare agricolă ale 

regiunii; 

b) Cartografierea regiunii din punct de vedere al potențialului 

agricol, dar și al potențialelor piețe de desfacere (ex. orașe 

din apropiere) și sintetizarea rezultatelor sub forma unor 

material informative la care să aibă acces câți mai mulți 

membrii ai comunității.  

Uneori, aceștia nu au o imagine de ansamblu obiectivă a 

capacităților și resurselor care ar putea fi atrase și utilizate 

în asociație (ex. afirmația din casetă) 

c) Colaborarea cu autoritățile locale, care trebuie încurajate 

să concesioneze asociațiilor agricole infrastructura 

imobiliară nefolosită din comună: silozurile de legume și 

fructe, depozitele de cereale etc., pentru ca acestea să le poată moderniza și utiliza în activitatea 

lor.   

d) Crearea de rețele informale de mici producători prin furnizarea, într-o primă fază, de cursuri utile 

fiecăruia în parte. Ex. standardele europene în agricultură: norme de igienă, metode de certificare 

bio etc. 

e) Susținerea unui grup de inițiativă puternic din comunitate, capabil să coaguleze grupul și să 

definească obiectivele;  

”Nuu, dom`le, io îi știu 
pe toți cei din zonă, n-

am cu cine să mă 
asociez să ajungem la un 

volum de producție 
pentru care să merite să 

ne asociem!” 

 

(Producător de legume, 

comuna Bonțida) 
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f) Oferirea de consultanță tehnică în legătură cu funcționarea diverselor forme asociative, aspecte 

fiscale, contabile etc.;  

g) Consultanță pe plan de afacere și pe crearea de mărci (comunitare); 

h) Organizarea de târguri de produse; 

i) Organizarea de vizite de studiu la asociații deja formate; 

j) Facilitarea accesului la capital.  

În tot acest proces, un element esențial îl reprezintă obținerea sprijinului comunității. Este de dorit ca un 

număr cât mai mare de actori locali să înțeleagă beneficiile pe care o formă de asociere de succes le-ar 

putea aduce pentru întreaga comunitate. Un instrument de planificare, monitorizare, evaluare și ajustare 

a unui proiect inovator într-o comunitate îl reprezintă Analiza căilor participative de impact (Participatory 

Impact Pathway Analysis-PIPA). PIPA a fost recent utilizat în România pentru prima dată, în procesul de 

susținere a dezvoltării unei asociații agricole în scopul alinierii nevoilor, așteptărilor și comportamentelor 

tuturor actorilor locali (instituții publice, organizații non-profit, agenți economici, autorități locale, alte 

grupuri din comunitate etc.), pentru a asigura un impact optim al proiectului.19 

 

Recomandări 

 

a) Pentru cadrul general al politicilor statului (în domeniul agriculturii și nu numai) 

- sprijinirea programelor care dezvoltă capacitățile formelor asociative și cooperative în agricultură - 
training, consultanță, constituire, dezvoltare organizațională, planificarea afacerii, costuri de "incubare" a 
asociațiilor agricole; 
 
- includerea în programele de susținere a economiei sociale a asociațiilor rurale (propuse a fi finanțate în 
următoarea perioadă de programare a fondurilor structurale din Fondul Social European 2014-2020); 
 
- crearea unui departament special în cadrul camerelor agricole care să se ocupe de formarea și 
consilierea formelor asociative cu scop economic; 
 
- finanțarea, eventual prin parteneriate public-private, a construirii  de depozite, piețe de proximitate, a 

promovării și susținerii lanțurilor de producție scurte (ex: ASAT-uri, ”Furgoneta cu alimente” etc) ; 

- promovarea modelelor de succes în scopul multiplicării lor; 

- facilități fiscale directe: precum scutirea de la impozitarea profitului reinvestit, scutirea de la plata 

impozitului pe imobile aflate în proprietatea asociațiilor agricole  

- îmbunătățirea funcționării Organizațiilor Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 

Funcția acestor OIPA, în afară de promovare, constă în advocacy, activități de cercetare-dezvoltare, 

branding, elaborarea de standarde, informare asupra condițiilor pieței pe respectiva filieră etc. 

                                                           
19

 Website Fundația PACT 



18 

 

Funcționarea unei astfel de integrări pe verticală în România ar constitui un stimulent din amonte pentru 

formarea și dezvoltarea grupurilor de producători prin asigurarea integrării în lanțul valoric agro-

alimentar.  

 

b) Pentru viitorul Program de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

- continuarea acordării de sprijin pentru înființarea grupurilor de producători, în cadrul priorității 

”Promovarea organizării lanțurilor alimentare”; 

- dedicarea de fonduri pentru activități de informare și animare comunitară pe principii participative, în 

baza unor standarde agreate de organizațiile specializate (în cadrul măsurii de cooperare din noul PDR sau 

pe axa LEADER);  
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Acest raport este finanțat de Romanian-American Foundation (RAF) și apare în cadrul programului 

“Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere” - o  inițiativă comună a RAF, PACT, CIVITAS, FDSC, 

CMSC, CRPE și CEED. 

 

 

Conținutul acestui raport nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a RAF și a membrilor 

consorțiului. Opiniile exprimate  nu  implică  automat  poziția tuturor experților  afiliați CRPE  sau  a  

altor instituții  și organizații partenere CRPE.  
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