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1. Analiza profilului comunității 

Etapa –anterioară demarării proiectului de investiții- a constat în 

colectarea de informații despre comunitatea vizată (ex. 

capacitate de producție, antecedente, context). 

Informațiile cheie privind contextul economic local au 

fost preluate în principal din datele statistice oficiale de la 

Consiliul Local Gradinari. 

Principalele activități economice în localitate. 

 În Gradinari funcționează un total de 50 de agenți 

economici. Cei mai mulți dintre aceștia sunt liber 

profesioniști/întreprinzători individuali sau micro-

întreprinderi.  Majoritatea au activități similară ca producția 

și vânzarea de produse agricole, vânzarea cu amănuntul a 

diferitelor produse (alimente, băuturi, tutun etc.). Există puține 

companii care comercializează produse de protecție a plantelor, 

îngrășăminte, unelte și combustibil. 

Scurtă descriere a producției și a vânzărilor 

 Producția principală în Gradinari sunt legume 

proaspete. Producătorii sunt fermierii mici înregistrați ca și 

cultivatori certificați sau ca antreprenori individuali (PFA sau 

întreprinderi individuale) . 

Zona de nord a județului Olt  este recunoscută ca o zonă 

favorabilă pentru legume. Culturile specifice locale sunt 
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reprezentate de tot felul de ardei (ardei gras, kapia, 

gogoșari), varză (de primăvară și de toamnă), tomate, 

vinete, castraveți, conopidă, ceapă, cartofi.  Pe zone mai mici , 

de asemenea , se cultivă și usturoi, praz, dovlecei, fasole, 

morcovi, țelină. 

Deoarece legumicultura este un „mod de viață“ în această 

localitate producătorii se ocupă de aceasta tot timpul anului 

(ianuarie-decembrie). În timpul iernii (decembrie-

martie) serele asigură climatul pentru culturile sezoniere: salată, 

ridichii, varză, conopidă . După epuizarea acestor culturi, zonele 

protejate sunt pregătite pentru culturi succesive, cum ar fi: roșii, 

ardei, castraveți. În această perioadă, terenul din grădini este 

pregătit să se cultive ardei, tomate, varză, vinete, conopidă, 

cartofi, praz, țelină, etc. pentru că legumele -pe care 
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producătorii le recoltează și le vând de la sfârșitul lunii martie 

până în noiembrie- sunt cultivate atât în exterior cât 

și în solarii. Un calendar detaliat al recoltelor este anexat 

studiului. 

Majoritatea producției este vândută de producători prin 

vânzarea directă - "la poarta fermei" – pe lângă/de -a 

lungul drumului DN64 care traversează localitatea pe direcția 

sud-nord. Puțini producătorii își vând legumele în piețe și târguri 

în diferite orașe ale țării (Brașov, Tg . Mureș , Cluj Napoca , 

Sibiu, Pitesti, Bucuresti , Constanta) marfa fiind transportata prin 

mijloace proprii de transport (furgonete) . Prețurile obținute pe 

aceste piețe sunt mai mari decât cele provenite din vânzarea în 

Grădinari, însă de multe ori nu sunt suficiente pentru a justifica 

cheltuielile și efortul implicat în aceste operațiuni. 

Cel mai legumele produse în Gradinari sunt vândute la prețuri 

foarte ieftine intermediarilor la fața locului (fără nici un contract 

prealabil) deoarece producătorii nu au timp și 

mijloace pentru vânzarea legumelpr cu amănuntul  fiind 

ocupați cu producerea / recoltarea acestora și presați de timp 

(produsele fiind perisabile) .Venitul obținut este folosit în mare 

măsură pentru a pregăti terenul pentru un nou an agricol, munca 

proprie a fermierilor și a familiilor acestora fiind foarte prost 

plătită. 

Deși prețurile sunt foarte scăzute cei mai mulți fermieri locali se 

bazează pe vânzarea majorității producției lor la "poarta 

fermei" către intermediari. 

Agricultura este ocupația principală a majorității populației locale 

și este practicată în toate gospodăriile din comună. Atât 

populația romă cât și cea majoritară se ocupă cu legumicultura, 
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55,7

44,2

Etnia

Români

în măsura suprafețelor de teren disponibile -fie în proprietate 

sau în arendă. 

 În primele luni ale proiectului am avut ocazia de a discuta cu 

diferiți actori locali (în principal fermieri locali) fie individual , fie în 

numeroasele ședința publice organizate în comunitate. În acest 

scop am elaborat un ghid de chestionare/interviu (anexa 1 la 

studiu) pe care am aplicat-o în toate aceste întâlniri (individuale 

sau publice ) pentru agricultorii locali . Nu au existat criterii de 

selecție pentru respondenți, cu excepția reședinței în Gradinari. 
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După centralizarea a peste 100 de chestionare, a rezultat că: 

 Pentru 95% dintre respondenți, creșterea legumelor este 

principala activitate economică a familiei. 
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din producția lor de legume, 25% dintre respondenți vând 80%, iar 

8 % dintre ei doar 60% din producție, restul (30%, 20% sau chiar 
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 85% dintre respondenți spun că în scopul de a reduce pierderile ar 

trebui să contracteze în prealabil produsele lor sau/și să proceseze o parte 

dintre acestea și 40% spun că soluția este păstreze produsele la rece 

până trece vârful de sezon și oferta de pe piață începe să scadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru 2/3 dintre respondenți, venitul obținut din cultivarea 

legumelor nu este satisfăcător pentru nevoile familiei. 
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 Pentru 90% dintre respondenți, cea mai bună soluție pentru 

creșterea venitului din legumicultură este de a se asocia cu alți 

fermieri din Gradinari. Toți sunt de acord să înființeze o 

cooperativă în acest sens. Cooperativele ar trebui să vândă 

legume proaspete și să le conserve / prelucreze (90% dintre 

respondenți). 

   95% dintre respondenți trebuie să aștepte între 30-90 de zile 

pentru a fi plătiți de cooperativă pentru produsele lor proaspete 

și toți sunt gata să-și împrumute cooperativele timp de până la 6 

luni pentru ca acestea să-și poată procesa legumele. 

 Cei mai mulți dintre respondenți ar vinde în aceste condiții 

către cooperative anual între 5-10 tone de legume 

proaspete de prima calitate  (cu o medie de 9 tone / familie) și 2-

10 tone de  legume de calitatea a doua pentru prelucrare (cu o 

medie de 8, 5 tone / familie).  
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Cantitățile totale de legume pe sortimente produse săptămânal 

in Gradinari de către fermierii mici sunt atașate la studiu. 

 

2. Documentarea soluției – de ce cooperative? 

 

Conform Legii nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei 

agricole, cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă 

de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de 

drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat 

de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, 

în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării 

politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din 

domeniu. Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un 

număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o 

activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al 

membrilor săi. 

 

Cooperativele sunt afaceri deţinute şi conduse de către şi pentru 

membrii lor. Indiferent dacă membrii sunt angajaţii cooperativei 

sau doar producători independenți, aceştia se bucură de o 

poziţie la fel de importantă în activitatea afacerii şi de o parte din 

profit. 

 

Fiind afaceri ghidate de valori, nu doar de profit, cooperativele 

împărtăşesc următoarele principii agreate la nivel internaţional1: 

 

Valorile cooperatiste 

                                                           
1 Declaraţiei privind Identitatea Cooperatistă adoptată de Alianţa 
Internaţională a Cooperativelor 
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Cooperativele se bazează pe valorile de autoajutorare, 

responsabilitate, democraţie, egalitate, echitate şi solidaritate. 

Potrivit tradiţiei fondatorilor lor, membrii cooperativelor cred în 

valorile morale de cinste, deschidere, responsabilitate socială şi 

grija faţă de semeni. 

  

Principiile cooperatiste 

Principiile cooperatiste sunt linii directoare prin care 

cooperativele îşi pun valorile în practică. 

 

1. Asociere voluntară şi deschisă 

Cooperativele sunt organizaţii voluntare, deschise tuturor 

persoanelor care le pot folosi serviciile şi care sunt dispuse să 

accepte responsabilităţile de membru, fără discriminări sociale, 

politice, religioase, de gen sau de rasă. 

 

2. Control democratic al membrilor 

Cooperativele sunt organizaţii democratice controlate de proprii 

membri, care participă activ la stabilirea politicilor acestora şi la 

luarea deciziilor. Bărbaţii şi femeile care îndeplinesc rolul de 

reprezentanţi aleşi sunt răspunzători  în  faţa  tuturor  membrilor.  

În  cooperativele  de  gradul  I membrii au drepturi de vot egale 

(un membru, un vot), dar şi cooperativele de la alte niveluri sunt 

organizate în manieră democratică. 

 

3. Participarea economică a membrilor 

Membrii controlează în mod democratic şi contribuie în mod 

echitabil la capitalul cooperativei din care fac parte. De obicei, 

cel puţin o parte din acest capital se află în proprietatea comună 

a cooperativei. Membrii primesc,  de  obicei,  compensaţii  

limitate,  dacă  este  cazul,  pe  baza capitalului subscris ca o 

condiţie a calităţii de membru. Membrii alocă excedentul   
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financiar   pentru   unele   sau   toate   scopurile   următoare: 

dezvoltarea cooperativei, posibil prin constituirea de rezerve, 

dintre care cel puţin o parte ar urma să fie indivizibile; în folosul 

membrilor, proporţional cu tranzacţiile pe care le-au făcut cu 

cooperativa; şi susţinerea altor activităţi aprobate de membri. 

 

4. Autonomie şi independenţă 

Cooperativele sunt organizaţii autonome, de autoajutorare, 

controlate de proprii  membri.  Dacă  încheie  acorduri  cu  alte  

organizaţii,  inclusiv guverne, sau dacă obţin capital din surse 

externe, fac acest lucru în condiţii care să asigure controlul 

democratic al membrilor şi să menţină autonomia cooperativei. 

  

5. Educație, formare şi informare 

Cooperativele oferă educaţie şi formare pentru membrii proprii, 

reprezentanţii aleşi, manageri şi angajaţi astfel încât să poată 

contribui eficient la dezvoltarea cooperativelor lor. Informează 

publicul larg - în special tinerii şi liderii de opinie - cu privire la 

natura şi beneficiile cooperării. 

 

6. Cooperarea între cooperative 

Cooperativele îşi deservesc membrii în cel mai eficient mod 

posibil şi consolidează mişcarea cooperatistă prin conlucrare 

prin intermediul structurilor locale, naţionale, regionale şi 

internaţionale. 

 

7. Preocupare pentru comunitate 

Cooperativele funcţionează pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor din care fac parte prin politici aprobate de membri. 

 

 

Caracteristicile definitorii ale afacerilor de tip cooperatist 
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Cooperativele  există  pentru  a  le  asigura membrilor  lor  

beneficii  sub formă de bunuri şi servicii. Acest concept este 

diferit de scopul primar al altor tipuri de organizaţii de afaceri a 

căror caracteristică specifică este aceea de a genera profit 

pentru proprietarii afacerii. 

Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole 

şi/sau alimentare, desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi 

comerciale şi/sau prestatoare de servicii în sectorul 

agroalimentar, urmărind în acest scop: 

a)asigurarea condiţiilor pentru obţinerea avantajelor economice 

de către toţi membrii cooperatori; 

b)asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în aprovizionarea 

cu mijloace necesare producţiei agricole; 

c)obţinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală şi 

piscicolă, conform standardelor de piaţă; 

d)crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de 

origine vegetală, animală şi piscicolă, obţinerea de produse 

alimentare finite la calitatea standardelor de piaţă şi de consum; 

e)valorificarea producţiei realizate; 

f)dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural. 

 

Alte diferenţe semnificative între cooperative şi alte tipuri de 

afaceri au legătură cu proprietatea, controlul, şi modul în care 

sunt distribuite beneficiile rezultate din funcţionarea 

afacerii2: 

 

1. Proprietatea 

Cooperativele  sunt  finanţate  de  persoanele  care  utilizează  

serviciile prestate de afacere. Investirea unui capital de risc într-

                                                           
2 Harris A., Joynt H., Agricultural Co-operatives. A Start-up Guide 
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o afacere de tip cooperatist este o responsabilitate de bază a 

membrilor şi o atribuţie de asumare a proprietăţii asupra 

cooperativei. 

2. Controlul 

Modul în care cooperativa este controlată este indicat de 

principiul „un membru, un vot” - fiecare membru dispune de un 

singur vot indiferent de valoarea capitalului pe care membrul 

respectiv l-a investit în afacere. Controlul pe care membrii îl 

exercită asupra unei cooperative se face în mod normal prin 

alegerea unui Consiliu de Administraţie din rândul membrilor.  

Consiliul  reprezintă  membrii  asigurând  conducerea  afacerii 

prin stabilirea obiectivelor şi politicilor generale ale cooperativei. 

Într-o cooperativă, aspectul esenţial al controlului se 

concentrează, de obicei, pe determinarea tipurilor de servicii 

asigurate de afacere. 

3. Repartizarea beneficiilor 

În cooperative, beneficiile sunt repartizate către membri în 

funcţie de proporţia în care folosesc bunurile şi serviciile oferite 

de afacere. Orice excedente financiare (venitul brut minus 

cheltuieli) care sunt generate prin operaţiunile derulate de 

activitatea unei cooperative sunt fie reinvestite în afacere pentru 

a îmbunătăţi serviciile oferite, fie sunt redistribuite către membri 

sub forma de compensaţii. Compensaţiile se calculează în 

funcţie de proporţia în care membrii folosesc serviciile oferite de 

cooperativă. 

Diferenţe Cooperative Societăţi comerciale 
 

Scop 

Beneficii pentru 

membri 

Profit pentru acţionari/ asociaţi în 

baza investiţiei proprii 

Proprietate Deţinută de 

membri 

Deţinută de asociaţi/acţionari 
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Control 

Un membru, un 

vot 

Pe baza numărului de acţiuni/părţi 

sociale cu drept de vot deţinute de 

acţionari/asociaţi 

Repartizarea 

excedentului 

financiar 

Către membri, 

proporţional  cu 

utilizarea 

serviciilor 

cooperativei 

Către acţionari/asociaţi, plătite 

proporţional cu investiţia proprie 

 

Într-o cooperativă, utilizatorul este punctul focal, statutul direct 

de utilizator, proprietar şi control fiind acordat aceluiaşi individ. 

Date fiind concentrarea cooperativelor pe utilizator şi relaţia 

dintre utilizator, proprietate şi interesele de control, se pot defini 

trei principii cooperatiste de bază şi din acestea rezultă o 

definiţie  simplă a unei organizaţii de afaceri de tip cooperatist3: 

 

1.  Principiul  Proprietarului-Utilizator:  Cei  care  deţin  şi  

finanţează cooperativa sunt cei care se folosesc de cooperativă. 

2.  Principiul  Controlului  de  către  Utilizator:  Cei  care  

controlează cooperativa sunt cei care se folosesc de 

cooperativă. 

3. Principiul Beneficiilor pentru Utilizator: Unicul scop al 

cooperativei este acela de a asigura şi distribui beneficii 

utilizatorilor săi, în funcţie de volumul de utilizare. 

 

Avantaje financiare 

Cooperativele agricole sunt  considerate fermieri activi, 

beneficiind de schemele de plăţi care se aplică în agricultură în 

perioada 2015-2020 ca producători agricoli, persoane juridice, a 

căror dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploataţiilor 

                                                           
3 Dunn  J.  R  (1988).,  Basic  cooperatives  principles  and  their  relationship  

to  selected practices, http://ageconsearch.umn.edu/record/46212 
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membrilor cooperatori, aferente producţiei valorificate prin 

cooperativa agricolă, şi a exploataţiei cooperativei, după caz. 

În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor 

europene, destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor 

naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare 

rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele 

agricole, fondurile pot fi distribuite în mod corespunzător 

membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit. 

 

Alte motivele pentru care producătorii se constituie în 

cooperative pot fi: 

 

1.  Consolidarea puterii de negociere 

Cooperativele reprezintă extensia principalei activităţi agricole, 

deoarece acestea le permit agricultorilor să îşi consolideze 

puterea de negociere, care este esenţială pentru a reduce 

costurile când achiziționează inputuri. Cooperativele le pot 

asigura grupurilor de agricultori o putere pe piaţă comparabilă cu 

aceea deţinută de procesatori şi de alţi actori de pe piaţă. 

Cooperativele fac acest lucru prin colectarea de informaţii privind 

piaţa şi prin împărtăşirea acestor informaţii cu membrii lor sau 

acţionând ca agent de negociere în numele agricultorilor. 

 

2. Reducerea costurilor 

Punerea în comun a capitalului şi resurselor prin întreprinderi 

cooperatiste le poate permite producătorilor să obţină acces la 

servicii, cum ar fi expertiza de marketing, pe care altfel nu şi le-

ar putea permite la nivel individual. 

 

3. Realizarea de economii de scară 
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Manipularea unor volume mari de produse, le poate permite 

cooperativelor să reducă costul per unitate pentru marketing şi 

prelucrare la nivelul producătorilor. În mod similar, şi costul 

inputurilor şi serviciilor poate fi, adesea diminuat dacă se 

comandă volume mai mari prin intermediul unei agenţii centrale. 

Cooperativele le permit producătorilor să se concentreze pe 

producerea de bunuri, mai degrabă decât pe găsirea de 

cumpărători şi furnizori. 

 

4. Sporirea încasărilor 

Ca urmare a faptului că excedentul financiar generat de afacerile 

de tip cooperatist se redirecţionează către producători în temeiul 

principiului sponsorizării de către patronii-clienţi uzuali (eng.: 

„patronage”), cooperativele le asigură producătorilor obţinerea 

de profituri suplimentare şi dincolo de poarta fermei. 

 

5. Îmbunătăţirea produselor şi a calităţii serviciilor 

Cooperativele  joacă  un  rol  vital  în  ajustarea  producţiei  

membrilor  în funcţie de cerinţele consumatorilor. Cooperativele 

le pot permite producătorilor să îşi coordoneze momentul livrării 

mărfurilor către pieţe. Cooperativele le pot permite, de 

asemenea, producătorilor să pună în aplicare sisteme şi 

standarde de clasificare. Aceste activităţi pot îmbunătăţi calitatea 

serviciilor oferite punctelor de desfacere cu amănuntul şi cu 

ridicate şi calitatea produselor puse la dispoziţia consumatorilor. 

  

6. Diminuarea riscurilor 

Adesea, preţurile mărfurilor agricole fluctuează mult pe parcursul 

anului. Cooperativele le permit agricultorilor să îşi pună producţia 

în comun cu aceea a altor agricultori pentru a diminua riscurile 

de preţ şi de piaţă. 
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7. Obţinerea produselor sau serviciilor necesare 

Producătorii au adesea nevoie de anumite servicii sau produse 

pe care societăţile private sunt reticente să li le ofere din cauza 

volumului potenţial scăzut de vânzări sau profitului nesigur. 

Astfel de producători se pot asocia pentru a forma o cooperativă 

care să le asigure posibilitatea de a obţine produse şi servicii 

esenţiale. Cooperativele agricole le pot permite agricultorilor să 

abordeze probleme comune, să creeze noi oportunităţi pe piaţă 

sau să se extindă dincolo de pieţele existente. O cooperativă le 

poate oferi producătorilor accesul la o cotă mai mare din 

câştigurile generate de activităţile afacerii şi, de asemenea, 

poate menţine aceste câştiguri în circulaţie în economia locală. 

 

3. Implementarea soluției –constituirea cooperativei 

Pasul 1. Întâlnirea cu producători interesați 

În cadrul acestei întâlniri se vor aborda următoarelor subiecte. 

Ce sunt cooperativele? 

rativă  este o  întreprindere  care  aparține  

persoanelor  care  îi utilizează serviciile; controlul se află în 

mâinile tuturor membrilor, iar câștigurile sunt distribuite 

membrilor, proporțional cu măsura în care se folosesc de 

serviciile oferite de aceasta. 

minim 5 producători, deținută şi controlată în mod voluntar de 

membrii cooperatori şi operată pentru ei în sistem non-profit sau 

de cost. 

ratic (un om 

- un vot). 
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De ce sunt utile cooperativele? Cooperativele ajută la 

dezvoltarea unor comunități rurale mai puternice din mai multe 

motive: 

care   sunt   

liderii agricultorilor și afacerilor agricole din zonă. 

 Cooperativa este un contribuabil local şi susține proiecte de 

servicii în folosul comunității. 

spirit civic. 

 Aceste  afaceri  sporesc  rata  de  ocupare  a  forței  de  muncă  

în comunitate şi generează venituri, asemenea cooperativelor. 

 Cooperativele încearcă, de asemenea, să pună bazele 

onestității în afaceri şi ale publicității veridice pentru a menține un 

nivel ridicat al calității şi standardelor de produs şi  pentru a iniția 

schimbarea în vederea trecerii la produse noi. 

 Datorită  principalului   lor  interes   pentru  agricultorii  

individuali, acestea reprezintă, de asemenea, o piedică în calea 

practicilor monopoliste. 

Ce  tipuri  de  cooperative  există?  Cele  mai  importante  

cooperative agricole sunt: 

 

- Unele cooperative prelucrează și/sau comercializează direct 

produsele şi serviciile membrilor lor. 

-  Altele pot, de asemenea, să vândă inputurile necesare 

activităților economice ale membrilor lor (ca de ex. cooperativele 

de aprovizionare cu inputuri agricole). 

-  Deținute de membrii care fie achiziționează inputuri sau 

furnizează produsele şi serviciile pe care le comercializează. 

Exemple: Prelucrare agricolă şi marketing, aprovizionarea 

fermelor, activități meșteșugărești, creșterea animalelor de fermă 
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şi recolte, curățarea semințelor și punerea în comun a 

echipamentelor. 

 

-  Scopul  acestor  cooperative  este  acela  de  a  le  oferi  

propriilor membri posibilitatea de a lucra prin gestionarea unei 

întreprinderi. Pot fi întâlnite în toate sectoarele economiei. 

-  Aceste cooperative sunt deținute de membrii angajați. Fac 

parte, în special, din sectorul întreprinderilor mici sau mijlocii. 

Exemple: sectorul agroalimentar, alimente naturale, procesarea 

produselor agricole. 

 

Care  ar  fi  unele  dintre  beneficiile  derulării  unor  activități  prin 

intermediul cooperativelor? 

 să faci parte dintr-un grup. 

 

 

 

 

pentru derularea activității. 

 

Alte întrebări la care trebuie răspuns: 

 

 Cum ar putea o cooperativă să ajute la rezolvarea acestor 

probleme şi nevoi? 

lor prezenți 

pentru a trece mai departe la organizarea unei cooperative de 

marketing? Dacă da, numiți un Comitet de Evaluare. 

  

Pasul 2. Crearea unui Comitet de Evaluare 
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Comitetul  de  Evaluare  analizează  următoarele  aspecte  sau  

următorii factori: 

   Se resimte nevoia existenței unei cooperative? 

 

 

 

 

modalități de finanțare a 

acestora. 

 Alte considerente: domeniul de activitate necesar; membri; 

amplasare; reprezentarea în Consiliul de Administrație; metoda 

de stabilire a prețului pentru bunurile şi serviciile produse de 

membri; activitatea cu persoanele ne-membre etc. 

Ca în cadrul oricăror altor societăți, toate aceste aspecte trebuie 

să se reflecte într-un plan de afaceri în care se oferă o descriere 

exhaustivă a întreprinderii cooperative pe care doriți să o 

înființați. Acesta descrie în detaliu produsele sau serviciile care 

vor fi produse sau comercializate, organizarea activității şi 

abordarea de management, rezultatele studiului de piață şi ale 

planului de marketing, planul de resurse umane, echipamentele 

şi materialele necesare, cerințele de finanțare şi planul de 

finanțare. Planul de afaceri este un instrument de lucru. Existența 

acestuia are două scopuri: 

- Facilitarea obținerii de capital extern, împrumuturi de la 

cooperative de credit/ bănci sau finanțările de tip „grant”. Trebuie 

să le explice investitorilor motivele pentru care ar trebui să 

investească în întreprindere şi capacitatea echipei 

dumneavoastră de a o înființa și dezvolta cu succes. 
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- Facilitarea controlului asupra procesului de înființare şi 

dezvoltare a noii cooperative. 

Anexa 2 conține un model simplu de plan de afaceri. 

Pasul 3. Crearea unui Comitet de organizare 

Comitetul de organizare se alege dacă producătorii hotărăsc să 

aprobe înfiinţarea cooperativei. Printre responsabilităţile 

Comitetului de organizare sunt incluse: 

nscrierea de membri 

 

 Redactarea documentelor juridice de organizare (ex.: 

statutul). 

 

Ulterior, membrii fondatori se reunesc pentru a vota adoptarea 

statutului şi a alege un Consiliu de Administraţie al cooperativei, 

dacă se aprobă statutul. 

Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu: 

a)obiectul de activitate, cu enumerarea precisă şi completă a 

activităţilor; 

b)durata de funcţionare a cooperativei agricole; 

c)condiţiile în care se dobândeşte sau se retrage calitatea de 

membru cooperator al cooperativei agricole, precum şi condiţiile 

în care acesta poate fi exclus; 

d)numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul minim 

şi limita maximă de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare 

membru cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru 

cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în 

natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa 

integral capitalul social subscris; 
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e)modalitatea de vărsare a părţilor sociale subscrise şi condiţiile 

de restituire a lor; 

f) reguli privind alegerea, componenţa şi atribuţiile adunării 

generale, consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, atribuţiile 

şi obligaţiile acestora; 

g) modul de dizolvare şi lichidare a cooperativei agricole; 

h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor 

rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar, modul de formare a 

cotei minime a fondului de rezervă; 

i) modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de 

administraţie şi condiţiile de validitate a hotărârilor acestora; 

i1) modul în care cooperativa agricolă, prevăzută la art. 6 lit. e), 

poate primi drept real principal asupra bunurilor membrilor 

cooperatori; 

i2) menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor 

cooperativei agricole, prevăzută la art. 6 lit. e), se va realiza de 

către aceasta pentru minimum 50% din producţia totală 

comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, 

aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în 

cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării 

aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii 

participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului 

dintre membri şi cooperativă; 

j) evidenţele contabile specifice sistemului cooperatist, altele 

decât cele prevăzute în legea contabilităţii; 

k) condiţiile privind înfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, 

reprezentanţe, secţii, puncte de lucru; 

l) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori; 

m) modul de înstrăinare sau de transmitere în folosinţă a 

terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul 

cooperativei agricole; 
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n) orice alte prevederi a căror necesitate rezultă din dispoziţiile 

prezentei legi şi din alte dispoziţii legale. 

Un model de statut este anexat la ghid. 

Pasul 4. Întâlnirea de înființare 

Consiliul de Administraţie conduce prima reuniune şi întreprinde 

următoarele acţiuni: 

Vicepreşedinte, 

Secretar, Trezorier. 

obândirea calităţii de 

membru sau subscriere de acţiuni. 

utilizat. 

 

autorizaţi să gestioneze fondurile şi să emită titluri de plată. 

 

Constitutiv şi Statutului. 

pentru derularea activităţii. 

 

Pasul 5. Procesul de înregistrare 

(1)Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului 

comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are 

sediul. 

(2)Cererea de înregistrare şi autorizare va fi însoţită de actul 

constitutiv şi de statutul cooperativei agricole, de dovada 

efectuării vărsămintelor numărului minim de părţi sociale 
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subscrise, precum şi de actele privind dovada proprietăţii asupra 

bunurilor care fac obiectul aportului în natură. 

(3)Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data 

înregistrării. 

 

4. Administrarea cooperativei: planificare generală, 

control, organizare, comunicare şi luarea deciziilor 

 

Directorii unei cooperative sunt diferiţi de directorii din alte 

sectoare, indiferent  dacă este vorba despre fundaţii  non-profit,  

societăți  cu  scop patrimonial sau ONG-uri. Directorul din 

sectorul cooperatist trebuie să joace două roluri principale: 

gestionarea activităţilor în relaţia cu membrii cooperativei şi 

gestionarea şi supervizarea personalului. 

Directorii de cooperativă acţionează ca element de legătură între 

membrii cooperativei, membrii consiliului de administraţie şi 

echipa de conducere a organizaţiei. De asemenea, directorii unei 

cooperative reprezintă legătura dintre cooperativă şi piaţă. 

Aceasta înseamnă că rolul lor include luarea de decizii atât cu 

impact economic, precum şi cu impact non-economic. 

Un director de cooperativă trebuie să înţeleagă ‘avantajul 

cooperatist’ al angajamentului  şi al  activităţii membrilor  şi 

trebuie să poată  transmite aceste informaţii membrilor. 

Unele dintre cele mai importante sarcini ale unui director sunt: 

1.   Înţelegerea   politicilor   şi   direcţiei   cooperativei   şi   a   

dorinţelor membrilor  şi  apoi  stabilirea  strategiilor  şi  iniţiativelor  

astfel  încât aceste politici şi dorinţe să fie îndeplinite. 
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2. Asigurarea dezvoltării continue şi a supraviețuirii întreprinderii 

cooperative, inclusiv anticiparea concurenţei; 

3.   Stabilirea proceselor generatoare de activitate şi profit; 

4. Crearea  de  inovaţie  prin  eficientizarea  activităţii,  adăugarea  

de valoare, TIC şi activități de afaceri îmbunătăţite; 

5.   Susţinerea resursei umane cooperatiste prin oferirea de 

oportunităţi de dezvoltare  profesională,  consolidare  a  

capacităţii  şi  crearea  unui mediu de lucru mai bun; 

6.   Stabilirea   unor   canale   de   comunicare   eficiente   între   

el/ea   şi conducere; 

7.   Stabilirea canalelor de comunicare între cooperativă şi 

membrii acesteia şi între alţi directori şi angajaţi ai cooperativei; 

8.   Stabilirea procedurilor de oferire de feedback şi evaluare. 

 

Directorii sunt profesioniştii din sistemul de conducere al 

cooperativei, iar rolul lor este acela de a asigura dezvoltarea 

zilnică a instituţiei cooperative. Directorii trebuie să acţioneze în 

conformitate cu consiliul de administraţie ales, care stabileşte 

politica, direcţia şi statutul şi care reglementează derularea   

activităţii   de   administrare   în   lumina   rezultatelor   privind 

realizarea obiectivelor cooperativei evidenţiate în cadrul etapei 

de control. 

Directorii ajută la construirea organizaţiei cooperativei. În cazul 

cooperativelor  agricole,  aceştia  trebuie  să  aibă  o  bună  

înţelegere  a activităţii agricultorilor şi a preocupărilor acestora. 

De asemenea, trebuie să fie pregătiţi să gestioneze situaţiile 

conflictuale şi diferitele grupuri de interese din cadrul 

cooperativei. Directorii de calitate au, de asemenea, capacitatea 

de a învăţa din istoricul specific al cooperativei. 
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Cantități estimate de legume  
disponibile pentru desfacerea prin cooperativă 

(kg) 
 

 

 

 

 

 

Produs    aprilie mai iunie iulie Aug. Sep. Oct. 

varza Cal. I 17.000 24.000 7.000   5000 5000 

Cal. II 200 700 1500 1000 1000 1000 2000 

Ardei 
capia 

Cal. I   5.500 13.300 19.300 22.200 12.400 

Cal. II   1.400 3.750 3.750 4.200 3.450 

Ardei 
gogosar 

Cal. I   3.500 10.100 20.500 23.400 11.000 

Cal. II   3.750 5.050 8.450 7.400 4.150 

Ardei 
gras 

Cal. I  500 3.200 3.900 4.400 4.000 2.100 

Cal. II  100 450 700 650 700 700 

castraveti Cal. I  1000 1.800 1.500 1.500 500 500 

Cal. II  200 500 200 200   

rosii Cal. I   4.000 6.500 4.800 3.500 2.000 

Cal. II   1.550 2.450 1.450 900 600 

vinete Cal. I   300 300 6.000 6.500 2.500 

Cal. II     1.400 1.900 800 
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STATUTUL 

 
COOPERATIVEI “……………….” – cooperativă agricolă cu 

sediul în 
localitatea…………, jud…. 

  

 
Noi, membrii cooperativei, semnatari ai Actul Constitutiv, 
hotărâm în calitate de membrii fondatori, înfiinţarea 
Cooperativei”……” – cooperativă agricolă. 
  
CAPITORUL I -denumirea, forma juridică, sediul şi durata de 
funcţionare 
Art.1 Denumirea este Cooperativa “……” – cooperativă agricolă 
de gradul 1 (unu), denumită pe scurt în continuare “Cooperativa”. 
În orice act, scrisoare sau publicaţie emanând de la cooperativă 
se va menţiona sediul, numărul de înmatriculare de la ORC, 
codul fiscal şi capitalul social. 
Art.2 Forma juridică este “Cooperativă agricolă” înfiinţată în baza 
legii 566/2004. 
Art.3 Sediul cooperativei este în localitatea……, comună……., 
jud…. 
Art.4 Durata de funcţionare este nelimitată începând cu data 
înmatriculării la ORC 
  
CAPITOUL II - scopul şi obiectul de activitate 
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Art. 5 Cooperativa desfăşoară activităţi comerciale, fiind 
producătoare de bunuri şi servicii în agricultură, urmărind în 
acest scop: 
a) asigurarea condiţiilor pentru obţinerea avantajelor economice 
de către toţi membri cooperatori ; 
b) asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în aprovizionare 
cu mijloace necesare producţiei agricole; 
c) obţinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală şi 
piscicolă, conform standardelor de piaţă ; 
d) crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de 
origine vegetală, animală şi piscicolă, obţinerea de produse 
alimentare finite la calitatea standardelor de piaţă şi de consum;  
e. valorificarea producţiei realizate; 
f. dezvoltarea economico- socială a spaţiului rural;  
Art. 6 Cooperativa este o cooperativă agricolă de achiziţii şi 
vânzări  
Art. 7. Obiectul de activitate consta în achiziţionarea de 
materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei 
agricole şi în desfacerea produselor agricole. 
a) activitatea principală 
 
   CAEN = ….. “………………………………………………………” 
b) activităţi secundare 
- CAEN = …”……………………………………………………..” 
- CAEN = …”……………………………………………………..” 
- CAEN=….”……………………………………………………….” 
NOTĂ: 
se înscriu activităţi care se încadrează la unul din domeniile 
de la art.6 din legea nr.566/2004 codificate după CAEN 
  
CAPITOUL III  - capitalul social 
Art.8 Capitalul social total al cooperativei, subscris de membrii 
cooperatori fondatori, este de …… lei, integral în bani. Capitalul 
social subscris este divizat în ………. părţi sociale a cîte 
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10 lei, fiecare. La înfiinţarea cooperativei au fost vărsate un 
număr de…….. părţi sociale totalizând……………. lei din 
capitalul social total subscris. 
Repartizarea capitalului subscris şi vărsat de membrii 
cooperatori fondatori se prezintă 
astfel :  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
membrilor 
fondatori  

Capital (lei)   Părţi sociale (nr.) Ponderea 
în capitalul 
social 
subscris 
(%) 

subscris  vărsat subscris  vărsat 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

...       

... TOTAL     100 

 
 Art.9 Bunurile care se aduc în folosinţă cooperativei precum şi 
terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor 
coooperatori, cooperativa având doar dreptul de uzufruct asupra 
acestora. 
Art.10 Majorarea sau reducerea capitalului se face cu aprobarea 
adunării generale a cooperatorilor prin înscrierea de noi membri 
sau, după caz, retragere. Hotărârile adunării generale privind 
majorarea sau reducerea de capital social se publică în Monitorul 
Oficial partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% 
din capitalul social. 
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Dacă reducerea capitalului social este mai mare de 10% se 
afişează la sediul cooperativei. Reducerea poate fi aprobată 
numai după 30 de zile de la data afişării. 
Majorarea de capital se poate face şi prin noi subscriei de capital 
ale membrilor cooperatori supuse aprobării adunării generale şi 
publicării oficiale, după caz. La data înscrierii în cooperativa 
fiecare membru cooperator trebuie să verse cel puţin 30% din 
valoarea capitalului social subscris iar diferenţa în cel mult 12 luni 
de la înscriere. 
Art.11 Părţile sociale pot fi cesionate de regulă, între membrii 
cooperatori, donate şi lăsate moştenire. Cesionarea şi donarea 
părţilor sociale persoanelor din afară cooperativei agricole se 
poate face numai cu aprobarea adunării generale şi numai dacă 
cumpărătorul său dobânditorul, după caz, solicita înscrierea în 
cooperativa. 
Art. 12 Părţile sociale se restituie în caz de retragerea, decesul, 
excluderea unui cooperator sau în cazul de dizolvării 
cooperativei. 
  
CAPITOLUL IV - calitatea de membru cooperator 
 
Art. 13. Numărul membrilor cooperatori este nelimitat. Poate fi 
membru cooperaror orice persoană care are capacitate deplină 
de exerciţiu; împărtăşeşte scopul comun; face o cerere de 
aderare; subscrie şi plăteşte un număr de părţi sociale; se 
angajează să respecte prevederile legale, actul constitutiv şi 
statutul cooperativei; la data înscrierii varsa 30% din părţile 
sociale subscrise iar diferenţa în termen de cel mult 12 luni de la 
data incsrierii; achita taxa de înscriere stabilită de adunarea 
generală. 
Art. 14. Cooperatorii au următoarele drepturi şi obligaţii: să 
participe la adunările generale; să aleagă şi să fie aleşi în 
organele de conducere ale cooperativei; să primească 
dividendele repartizate din profitul anual realizat; să participe la 
activitatea cooperativei; să aibă acces la informaţii privind 
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activităţile cooperativei; dreptul de a se retrage din cooperativa; 
dreptul de a beneficia de facilităţi şi servicii de la cooperativa;  
 
Art.15. Între cooperativa şi membrul cooperator pot exista 
următoarele categorii de relaţii:  
a) patrimoniale, în funcţie de numărul părţilor sociale deţinute; 
b) de muncă, în cazul în care membrul cooperator încheie cu 
cooperativă agricolă un contract de muncă, în condiţiile legii; 
c) comerciale, pentru livrarea de produse şi servicii efectuate de 
membrul cooperator pentru cooperativă agricolă, în calitate de 
agent economic independent;  
Contravaloarea activităţilor economice desfăşurate în baza 
relaţiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către 
cooperativă agricolă, venitul obţinut fiind supus impozitului pe 
venitul global. 
Membrii cooperatori nu sunt obligaţi să presteze munca în cadrul 
cooperativei agricole. 
Membrii cooperatori din cadrul cooperativei agricole, specialiştii 
şi alte persoane pot fi angajaţi în cooperativă agricolă pe bază 
de contract de muncă, în condiţiile prevăzute de lege şi statut. 
Art. 16 Răspunderea membrilor cooperatori se limitează la 
numărul de părţi sociale subscrise. 
Art. 17 Calitatea de membru cooperator încetează prin: 
retragere, excludere, deces sau dizolvarea cooperativei agricole. 
Art. 18 Retragerea din cooperativa se poate face la cererea 
scrisă aprobată de adunarea generală, dar nu mai devreme de 
un an de la înscriere, iar drepturile cuvenite se achita în 3 luni de 
la încheierea situaţiei financiare anuale aprobate de adunarea 
generală. 
Art. 19. Excluderea unui membru cooperator se face cu 
aprobarea adunării generale în cazul în care acesta a încălcat 
scopul, princiile din actul constitutiv şi prevederile statutare. 
Drepturile se eliberează în condiţiile art.18 din statut dar numai 
după ce au fost scăzute obligaţiile cooperatorului faţă de 
coperativa. 



 31 
 

Proiectul ”Capacitare Economică prin Afaceri Sociale”  - Fundația 

pentru Dezvoltarea Economiei Sociale 

  
CAPITOLUL V - organele de conducere şi control ale 
cooperativei 
 
      a. ) Adunarea generală 
 
Art. 20 Adunarea generală este constituită din membrii 
fondatori şi membrii cooperatori care au aderat la actul constitutiv 
şi Statutul cooperativei. Fiecare membru are dreptul la un vot 
indiferent de capitalul şi numărul părţilor sociale deţinute. 
Art.21 Adunarea generală ordinară a cooperativei se 
întruneşte cel puţin o dată pe an şi obligatoriu în primele 3 luni 
de la expirarea exerciţiului financiar anual anterior. 
Adunarea generală ordinară se convoacă, de către consiliul de 
administraţie sau la cererea motivată  a 2/3 din numărul 
membrilor cooperatori, cu 15 zile înainte şi este statutara dacă 
sunt prezenţi 2/3 din numărul membilor cu drept de vot. Votul 
este exprimat valabil; dacă este luat cu o majoritate simplă. 
Art. 22 Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţii : 
a) aprobă situaţia financiară anuală, bugetul de venituri şi 
cheltuieli, aproba planurile de investiţii şi de dezvoltare, 
repartizează profitul net sau acoperirea pierderilor, aprobă 
împrumuturile de la bănci, aprobă scăderea de gestiune a 
consiliului de administraţie.  
b) aprobă structura organizatorică şi funcţiile de conducere, 
condiţiile de alegere, revocare şi demitere a persoanelor cu 
funcţii de conducere, precum şi limitele în care acestea îşi 
exercita atribuţiile.  
c) aprobă şi modifica statutul cooperativei; înscrierea, excluderea 
membrilor din cooperativa precum şi contestarea celor cărora li 
s-a respins înscrierea sau ale celor excluşi.  
d) alege reprezentanţii delegaţi la adunările generale ale 
uniunilor de ramură sau ale uniunii centrale; stabileşte 
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie şi ale 
cenzorilor; aprobă înlocuirea sau sancţionarea administratorilor 
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precum şi modificarea şi completarea obiectului de activitate al 
cooperativei.  
e) aprobă constituirea sau majorarea cotei minime de rezervă 
precum şi modul de utilizare a rezervei statutare;  
f) alege sau revoca organele de conducere şi cenzorii; 
g) numeşte, atunci când legea o cere, un verificator sau un 
auditor intern; 
h) aprobă anual cuantumul taxei de înscriere în cooperativa. 
Art.23 Adunarea generală extraordinară a cooperativei se 
întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: 
a) mutarea sediului cooperativei; 
b) prelungirea duratei de funcţionare; 
c) majorarea capitalului social; 
d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui; 
e) fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea ; 
f) dizolvarea şi lichidarea ; 
g) schimbarea tipului de cooperativa ; 
h) majorarea valorii nominale a părţilor sociale; 
i) infiinarea sau desfiinţarea de filiale, agenţii, sucursale, 
reprezentante, secţii, puncte de lucru şi de sedii secundare; 
j) ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizărilor corporale ale 
cooperativei; 
k) aprobă încheierea de contracte de asociere cu alte persoane 
juridice şi fizice; 
l) aprobă participarea cooperativei la constituirea de capital 
social la alte persoane juridice; 
m) emisiunea de obligaţiuni cooperatiste ; 
n) înscrierea de noi membri ; 
Art. 24 Convocarea adunării generale extraordinare se face 
de consiliul de administraţie,sau la cererea a 2/3 din numărul 
membrilor cooperatori, cu 15 zile  înainte şi este statutar 
constituită dacă participă 2/3 din numărul de membri. Votul este 
valabil exprimat dacă este luat cu o majoritate simplă. 
În cazul neintrunirii cvorumului adunării generale ordinare sau 
extraordinare aceaste se convoacă pentru o altă dată care nu 
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poate fi mai îndepărtată de 5 zile de la prima convocare. În acest 
caz lucrările se desfăşoară indiferent de cvorumul atins iar 
hotărârile sunt valabile dacă sunt luate cu majoritatea simplă a 
celor prezenţi. 
         
 b ) Consiliul de administraţie 
 
Art. 25 Consiliul de administraţie este format din….. membri aleşi 
pe timp de 4 ani de către adunarea generală. 
Art.26 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la 
convocarea preşedintelui. 
Consiliul de administraţie adoptă decizii prin vot în prezenţa a 2/3 
din membrii săi.  
Art.27 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţiuni: 
a) asigură respectarea statutului şi ducerea la îndeplinire a 
hotaririrlor adunării generale, convoacă adunările generale 
ordinare şi extraordinare ale cooperatorilor ; 
b) prezintă spre aprobare adunării generale programul anual de 
activitate economico-financiara şi bugetul de venituri şi cheltuieli; 
c) analizează trimestrial activitatea economică şi financiară a 
cooperativei ; 
d) stabileşte numărul şi structura personalului angajat al 
cooperativei ; 
e) angajează şi demite directorul executiv ; 
f) organizează acţiuni de cooperare cu alte cooperative, cu 
aprobarea adunării generale ; 
g) pune la dispoziţia cenzorilor actele cooperativei ; 
h) prezintă adunării generale raportul anual de activitate şi 
raportul de gestiune ; 
Art.28  Membrii consiliului de administraţie vor depune în termen 
de o lună de la alegere o garanţie bănească ce nu poate fi mai 
mică de echivalentul a 10 părţi sociale. 
În caz de nedepunere aceştia cad din drepturi. Membrii 
consiliului de administraţie nu pot fi salariaţi ai cooperativei, ei 
primind o indemnizaţie stabilită de adunarea generală. 
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La încetarea mandatului şi cu aprobarea adunării generale 
garanţia se poate restitui titularului. 
 
         c) Preşedintele Consiliului de administraţie 
 
Art.29 Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele 
atribuţiuni: 
- conduce şedinţele consiliului de administraţie 
- pregăteşte materialele care vor fi dezbătute în şedinţele 
consiliului de administraţie; 
- convoacă şedinţele consiliului de administraţie ; 
- îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de adunarea generală 
şi consiliul de administraţie. 
 
d) Directorul executiv 
 
Art.30 Directorul executiv se numeşte sau se revoca de către 
consiliul de administraţie şi are calitatea de salariat al 
cooperativei. Conduce şi coordonează activităţile zilnice tehnice 
de producţie şi financiare ale cooperativei. Duce la îndeplinire 
sarcinile consiliului de administraţie şi ale adunării generale, 
reprezintă cooperativa în relaţiile cu statul şi cu terţii.  
Art.31 Administratorii răspund solidar faţă de cooperatori pentru: 
- realizarea vărsămintelor efectuate de către membrii 
cooperatori; existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea corectă 
a acestora; existenţa reală a excedentului şi modul de repartizare 
a acestuia; gospodărirea judicioasă şi eficientă a patrimoniului 
cooperativei; indepinirea îndatoririlor pe care legea şi actul 
constitutiv le impun; răspund solidar cu predecesorii lor dacă au 
cunoştinţă despre neregulile săvârşite de aceştia şi nu 
informează cenzorii sau adunarea generală despre acestea.  
 
     e) Cenzorii 
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Art.32 Cenzorii sunt mandataţi şi revocaţi de adunarea generală 
pe timp de 4 ani. Se alege 1 până la 3 cenzori titulari şi 1 până la 
3 supleanţi. Cel puţin unul să fie expert contabil, contabil 
autorizat său persoana juridică, membre ale CECCAR. 
Art.33 Atribuţii: examinează registrele cooperativei; 
supraveghează şi verifică gestiunile cooperativei; verifică 
situaţiile financiare anuale; controlează inopinat casieria 
cooperativei; verifică situaţia părţilor sociale; verifică întrunirea 
cvorumului la adunările generale; supraveghează operaţiunile de 
lichidare, participa la adunările generale şi la şedinţele 
administratorilor; verifică depunerea garanţiilor. 
Art.34 Cenzorii vor depune o garanţie de ½ din garanţia 
administratorilor în termen de o lună de la alegerea lor. Au 
dreptul la o indemnizaţie lunară stabilită de adunarea generală.  
  
CAPITOLUL VI  - registrele cooperativei. Mijloacele 
financiare. Patrimoniul cooperativei 
 
 
Art.35 Pe lângă evidenţele prevăzute de lege, cooperativa va 
ţine şi următoarele registre: registrul inventar; registrul membrilor 
cooperatori şi ai părţilor sociale; registrul şedinţelor adunărilor 
generale; registrul şedinţelor consiliului de administraţie; registrul 
constatărilor făcute de cenzori; registrul aporturilor în natura la 
capitalul social al cooperativei.  
Art.36 Situaţiile financiare anuale, după aprobarea în adunarea 
generală, se depun la Adminstratia financiară împreună cu 
raportul cenzorilor şi procesul verbal al dunării generale. 
Art.37 Mijloacele financiare ale cooperativei sunt formate din: 
aportul la capitalul social; o parte din profitul rezultat din 
activitate; surse atrase din sistemul financiar bancar; taxele de 
înscriere ale membrilor cooperatori, donaţii; sponsorizări; 
subvenţii; granturi; fonduri nerambursabile şi alte mijloace 
financiare legale. 
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Art. 38 Proprietatea cooperativei se compune dintr-o parte 
divizibilă şi o parte indivizibilă. Partea indivizibilă se poate împărţi 
membrilor cooperatori în caz de lichidare sau returnate celor care 
se retrag din cooperativa. 
Art.39. Profitul cooperativei se repartizează în fiecare an astfel: 
5% pentru rezerva legală până la acoperirea cotei de 20% din 
capitalul social; sporirea rezervelor proprii de finanţare; 5% 
pentru acţiuni social -culturale; diferenţa că dividende membrilor 
cooperatori. Cooperativa beneficiază de facilităţile fiscale 
stabilite în Legea nr.566/2004. 
  
CAPITOLUL VII - fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea 
  
Art. 40. Fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea 
cooperativei se aprobă de adunarea generală. 
Fuziunea se face prin absorbţia de către o altă cooperativa sau 
prin contopirea a doua sau mai multe cooperative. 
Divizarea poate fi totală sau parţială şi poate avea loc prin 
împărţirea patrimoniului sau desprinderea prin transmitetrea unei 
părţi din patrimoniu către alte cooperative. 
Dizolvarea se face ca efect al fuziunii sau divizării. Dizolvarea 
se mai poate face şi în situaţiile în care: nu se mai poate realiza 
obiectul de activitate; capitalul social se diminuaeaza sub 50% 
din cel de la constituire; reducerea numărului de cooperatori sub 
numărul minim stabilit de lege; nu s-au ţinut adunările generale 
timp de 2 ani; falimentul cooperativei; imposibilitatea alegerii 
organelor de conducere. 
  
CAPITOLUL VIII - alte prevederi 
 
Art.41 Cooperativa se poate asocia cu aprobarea adunării 
generale extraordinare la Uniunile de ramură. 
Art.42 Cu aprobarea adunării generale extraordinare 
cooperativa poate deschide puncte de lucru, secţii, 
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reprezentante, agenţii, filiale sau sucursale în alte localităţi cu 
respectarea prevederilor legale. 
Art.43 Prevederile prezentului statut se copleteaza cu dispoziţiile 
legii 566/2004 şi ale altor acte normative. 
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PLAN DE AFACERI 
PROCESARE LEGUME 

 

Secțiunea 1 . Descrierea afacerii 

● Cooperativa va vinde următorul sortiment de legume murate / 

conservate pe care îl vor produce în fabrică din Gradinari: 

1. Castraveți în oțet   
2. Zarzavat pentru ciorbe 
3. Gogoșari în oțet 
4. Zacuscă de vinete 
5. Tomate în bulion 
6. Foi de varză pentru sarmale 
7. Varză murată tocată 
8. Fasole fideluță 
9. Ardei iute în saramură 
10. Tocană de legume 
11. Vinete coapte in ulei 
12. Bulion din tomate 
13. Suc de tomate 
14. Ardei gogoșari umpluți cu varză 
15. Ardei capia copt în oțet 
16. Mix murături în oțet 
17. Gogonele în saramură 
18. Conopidă în saramură 
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●        Clienții vor cumpăra produsele de mai sus deoarece prețurile vor fi 

mai mici decât cele aplicate de intermediari și pentru că acestea vor fi 

produse în principal din legume  proaspete cultivate de agricultorii locali 

din Gradinari într-un mod tradițional / organic. Acesta este un element 

al rarității economice - România importă de 3 ori mai multe legume și 

fructe decât exportă. 

 

Secțiunea 2 : Descrierea și analiza pieței 

Deși cele mai multe murături și conserve de legume consumate în 

România încă sunt făcute acasă de către familii, tendința este că tot 

mai puțini oameni își pregătesc murăturile / legumele 

conservate pentru sezonul rece, majoritatea cumpărându-le de la 

comercianți cu amănuntul sau magazine locale. O familie medie de 3 

persoane cheltuie 3.000 lei / sezon pentru muraturi / conserve de 

legume [1] . În cheltuielile de toamnă acestea sunt în primul rând 

pentru familiile urbane - înainte de hainele de iarnă și de gemuri [2] . 

Această tendință a adus o creștere medie anuală a vânzărilor 

de muraturi / conserve de legume cu 20% în ultimii 4 ani. 

Fabricile mari din România au o piață de 250 de milioane de 

euro . Acestea concurează cu importatorii pentru piața comercianților 

cu amănuntul. Cele mai ieftine produse sunt importate din Ungaria - 

acestea pot fi cu 10% mai ieftine decât cele vândute în România în 

hipermarketuri. La celălalt capăt al spectrului de producători sunt 

producătorii individuali care încearcă să-și vândă produsele fabricate 

la domiciliu prin intermediul internetului sau al rețelelor de socializare 

direct către consumatorii finali la prețuri mai ridicate decât media pe 

piață. Totuși în România piața este dominată în continuare de 

produsele fabricate la domiciliu pentru consum propriu - ceea ce 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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demonstrează preferința românilor pentru produsele autentice 

tradiționale. 

  

Secțiunea 3 : Piața țintă 

 

Pe baza experienței din 2017 estimăm că 90% din producție 

(peste 288 0.000 borcane în valoare de @ 800.000 RON) vor fi vândute 

engross pe piață din regiune (în special la Craiova și Slatina) și 10% în 

magazine mici și restaurante. 

Secțiunea 4 : Planul de marketing  

Strategia de produs 

Avantajele produselor vândute sunt calitatea legumelor și brandul 

local de -în special gogoșarii.  Mulți consumatori 

achiziționează legumele pentru murăturile făcute în casă de la 

Gradinari. Așa că va fi suficient să menționăm că legumele (în special 

gogoșarii) au fost cultivate în Gradinari. 

Produsele noastre vor garanta clienților calitatea autentică a 

muraturilor tradiționale la un preț apropiat de producția casnică, dar 

fără efortul sau deranjul implicate de aceasta. 

Strategia de desfacere 

Borcanele ambalate în paleți de 1.000 de bucăți vor fi 

livrate angrosiștilor din Craiova (60 km) sau Slatina (20 km). 

Livrarea va fi făcută din magazinul frigorific al fabricii, cu autovehicule 

cooperatorilor pe baza unor comenzi ferme din partea clienților. 
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Plata se va face prin transfer bancar după primirea mărfii. Orice 

produs deteriorat va fi înlocuit în perioada de garanție . 

Strategia prețurilor 

Strategia de preț va fi una pentru a permite re-

penetrarea pieței după un an de absență (2018 fiind un an cu 

calamități). 

Va exista un preț de până la 10% mai mic în afara sezonului 

pentru angrosiștii care își vor crea stocurile în avans - în măsura în 

care producția va necesita un capital suplimentar de lucru . 

Strategie de promovare 

Cea mai buna strategie de promovare va fi brandul Gradinari pus pe 

etichete. 

 

Planul de vânzări 

Vom atrage noi clienți prin 

intermediul paginii www.legumedegradinari.ro și a paginilor de social 

media. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.legumedegradinari.ro
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De asemenea, vom promova produsele ca rezultate ale economiei 

sociale pentru a atrage ONG - urile care oferă hrană pentru beneficiarii 

lor -unele dintre ei fiind membri din Rețeaua ONG - urilor 

suedeze care operează în România condusă de profesorul Jorgen 

Ljung -președinte fundației “Hjärta Till Hjärta“ care a cofinanțat 

fabrica de legume din Grădinari. 

Secțiunea 5 : Infrastructura planului operațional 

Toate echipamentele și utilitățile sunt pe deplin operaționale și este 

asigurat capitalul de lucru necesar pentru procurarea materiei prime 

pentru producție (în valoare de 260.000 RON). Acesta va fi completat 

cu unele contracte de barter - produse în schimbul consumabilelor. 

 

 

Lanț de aprovizionare 
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Borcane goale vor fi achiziționate de la companii din județul Olt pe 

bază de contracte de barter - vor primi produse în schimbul 

borcanelor. 

Celelalte materii prime (legume și ingrediente), salarii și utilități vor fi 

plătite din capitalul circulant. Luând în considerare faptul că angajații 

fabricii sunt persoane vulnerabile, primarul comunei Gradinari a inițiat 

deja procedura de obținere a subvențiilor pentru salariile lor din 

momentul în care vor fi angajați. 

Desigur, legumele vor fi achiziționate de la fermierii locali din 

Gradinari - ceea ce va reduce costurile de transport și va permite 

o livrare ritmică și promptă .   

Având în vedere faptul că fabrică are o capacitate mare de depozitare 

(inclusiv depozitare la rece) de peste 500.000 de borcane, nu va exista 

niciun interes pentru cooperativă să lase mărfurile prea mult neplătite 

de client. Pentru siguranța vor fi preferate livrările mai frecvente cu 

termen scurt de plată - până la 5 zile. 

Produsele deteriorate sau de o calitate slabă descoperită la recepție 

sau chiar după - dar în perioada de garanție - vor fi înlocuite de 

producător. 

  

Proces de producție 

1. Achiziționarea și depozitarea materiilor prime neperisabile, 

consumabile și ambalaje. 

2. Achiziționarea și depozitarea legumelor proaspete. 

3. Alegerea , taierea si spalarea legumelor . 
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4. 
Realizarea soluției / saramurii pentru murare - în funcție 

de rețetele selectate . 

5. Umplerea borcanelor cu legume și soluție / saramură . 

6. Punerea capacelor. 

7. Sterilizarea produselor. 

8. Etichetarea borcane. 

9. Ambalarea în cutii de 6-12 borcane. 

10. Realizarea de paleți de 1000 de borcane . 

11. Depozitarea paleților. 

12. Încărcare autovehiculelor de transport și de livrarea. 
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Procesul va fi organizat în schimburi de 8 ore. Fiecare echipă va avea 8 

membri. 

Un ciclu de producție este de 4 ore. Într- o schimbare de 8 ore se vor 

produce @ 2000 de borcane. Aceasta înseamnă peste 40.000 de 

borcane / lună. 

Dacă va fi nevoie, fabrica poate lucra 2 sau 3 schimburi / zi, 7 zile / 

săptămână . 

Fiecare echipă va avea un angajat care va fi responsabil pentru 

trasabilitatea produselor și a operațiunilor. De asemenea, fiecare lot 

de produse va avea un certificat de calitate de la un laborator de 

testare autorizat. 

Având în vedere faptul că, de cele mai multe ori, fabricatul 

va produce pe  stoc, livrarea fiind în mod regulat în alt sezon, 
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programul de producție poate fi menținut ușor neschimbat - 8 ore / zi 

x 21 zile / lună la un volum de 2.000 de borcane / zi. 

Planul de resurse umane 

Deja 15 persoane din Grădinari au absolvit cursuri de calificare 

pentru o perator în producția de legume sau fructe conservate (COR 

816032), iar a doua serie va începe cursurile în curând. 

Așa cum am menționat mai sus, necesarul va fi de 8 angajați / schimb: 

un responsabil de trasabilitate / proces, 6 operatori preparatori 

conserve și un manipulant. 

Angajații vor avea ocazia dublă de a câștiga un salariu în apropierea 

casei și de a valorifica mai bine legumele cultivate în gospodăria 

lor prin procesarea celor de calitatea a doua. 

Secțiunea 7 Analiza și gestionarea riscurilor 

1. Riscul de epuizare a capitalului de lucru înainte de a vinde 

suficiente produse. 

-           Barter: o parte din consumabile (borcane) vor fi luate în 

schimbul produselor 

-           Împărțirea profitului cu cooperatorii care sunt de acord să-și 

lase legumele să fie procesate și să fie plătite după vânzarea 

produselor finale. 

2. Risc valutar 

-           Se vor evita în această perioadă contractele de vânzare pe 

termen lung în RON. 
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[1] https://www.youtube.com/watch?v=pzj6Gu_-WbE 

[2] https://www.revista-piata.ro/fmcg/analize-si-tendinte/alte-

produse-alimentare/item/14209-marca-proprie-detine-jumatate-din-

piata-de-muraturi-din-retail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref2
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Proiect finanțat de Guvernul Elvețian, cofinanțat de fundația 

suedeză ”Hjarta till Hjarta” și implementat de Fundația pentru 

Dezvoltarea Economiei Sociale în parteneriat cu Primăria 

Grădinari (OT) 


