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SPAȚIUL RURAL IDEAL

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC.
Populaţia ocupată în mediul rural 2010
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FORME ASOCIATIVE

0.20%

99.80%

detin controlul
asupra a 44%
din suprafata
agricola a
Romaniei

ferme de
subzistenta
individuale
exploatatii
agricole cu
personalitate
juridica

Recensământul General Agricol 2010 Prelucrare ICCV / IES -FDSC, Nov. 2012

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC.
FORME ASOCIATIVE
Alte tipuri (fundații,
așezăminte
religioase, școli,
etc.)
8%

Unități cooperatiste
0%

Regii autonome
0%

Societăți/asociații
agricole
9%

Alte instituții publice
1%
Consilii
locale/primării
27%

Societăți comerciale
cu capital majoritar
privat
54%

Institute, stațiuni de
cercetare, unități
școlare cu profil
agricol (licee)
1%

Societăți comerciale
cu capital majoritar
de stat
0%

Recensământul General Agricol 2010 Prelucrare ICCV / IES -FDSC, Nov. 2012

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC. Ferme și fermieri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploatatii agricole, 3.856.000
Fara PJ, 3.825.000, cu PJ, 31.000
3.825.000 FPJ detin 8.488.000 ha = 2,22 ha
31.000 PJ detin 7.379.000 ha = 238 ha
La ferme FPJ, 7.048.000 lucratori
La ferme PJ, 111.000 lucratori
1 ferma FPJ in medie da de lucru la 1,84 persoane
1 ferma PJ in medie da de lucru la 3,58 persoane
8.488.000/238 ha=35.666 ferme
35.666 ferme ar angaja 127.676 persoane

• DACA CEI 7 MILIOANE AR VINDE PAMANTUL, DOAR CIRCA
130.000 ARE AVEA DE LUCRU
(sursa INSSE, 2010, prelucrare Tiberiu Cazacioc)

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC.

ARE NEVOIE DE
EROI

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC.

ACEȘTI EROI EXISTĂ!

Economia socială din România în mediul rural
• 19% din totalul organizaţiilor de economie socială îşi desfăşoară
activitatea în mediul rural

• cele mai reprezentative organizații din mediul rural sunt obştile și
asociaţiile agricole din cadrul sectorului neguvernamental şi
cooperaţia de consum, cea din urmă constituind o realitate
organizațională preponderent rurală.
• Obştile și asociaţiile agricole generează mai bine de 30% din
totalul veniturilor economice ale Asociațiilor și Fundațiilor din
România, constituind prin urmare una dintre cele mai
reprezentative forme de economie socială din România.

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC.
Actorii ai economiei sociale

Asociatii agricole -6.2% din total ONG

Obşti/composesorate - 4.2 % din total ONG

Asociatii / Fundații – dezvoltare locală şi
comunitară – 5.3 % din total ONG, 1% active în
rural
Cooperative –
• Agricole (127 - 2010)
• meşteşugăreşti – 1% în rural
• de credit - 7% în rural
• de consum – 74 % active în rural

Experiența europeană. Cooperativele.
Număr angajați pe sector

*Sursa: European Co-operatives Key Statistics 2010,
Cooperatives Europe ASBL

Experiența europeană. Cooperativele.
Cota de piață pe domenii
Domenii\ tara
General
Cereale
in & canepa
Zahar
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Lapte si produse lactate
Carne de vita &
Carne de porc
Oua si pasari de curte
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Fructe si legume
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Culturi industriale
En gros

Germania

Spania

Franta

Irlanda

Letonia

Austria

Finlanda

54.00

42.00
35.00

70.00
28.00

40.00
35.00
25.00

74.00
62.00
70.00
37.00

35.00

97.00

30.00
50.00

15-45
70.00
35.00

100.00
60.00
44.00
20.00

97.00
83.00
47.00
100.00

35.00
95.00
70.00
70.00

34.00

60.00

87.00
35.00
20.00
23.00

40.00
37.00
70.00

* Agricultural Cooperatives in Europe, European agri – cooperatives, 2010

Suprafețele de pădure retrocedate in urma aplicării
legislației forestiere

Suprafețe de pădure
validate pe tip de

Legea nr.

Legea nr.

Legea nr.

proprietar (ha)

18/1991

1/2000

247/2005

Total

Persoane fizice

364.379

432.289

468.421

1.265.089

Forme asociative

0

660.129

245.961

906.090

Unităţi de cult

0

83.140

38.095

121.235

0

884.036

98.359

982.395

Unităţi

administrativ

teritoriale

Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale www.madr.ro/pages/page.php?self=02&sub=0204&tz=020402 - Situaţia aplicării legilor de restituire a
terenurilor forestiere la data de 31.07.2008 - Suprafaţe valida

Bunurile în proprietate comună
România

• Asociaţiile de proprietări de păduri se regăsesc sub diferite forme:
composesorat în Transilvania, asociația de pădurit şi pășunat, obștea
moșnenilor în Moldova, Muntenia şi Oltenia, asociația urbariala în
Banat, grupul asociativ de pădure.
• În total, la sfârșitul anului 2008, existau 906 astfel de organizații (MADR)
• Acestea dețineau 14% din fondul forestier al României, o suprafață
aproape egală cu cea deținută de unitățile administrativ-teritoriale.

Bunurile în proprietate comună. Dezvoltare comunitară

Bunurile în proprietate comună.
Avantaje ale reînființării obștii/composesoratului

oferirea de locuri de muncă

accesul la servicii oferite de
obște/composesorat
beneficiază de facilități în
achiziționarea materialului lemnos
beneficiază de facilități în
concesionarea de pășuni

OBŞTEA VIIŞOARA
- exemplu-

Misiunea socială
• Lemnele de lucru au fost distribuite anual, în
urma votului Adunării Generale, după cum
urmează:
• 1 mc de lemn de lucru pentru fiecare membru al obștii cu
drept (care stă în localitate)
• 10 mc de lemn de lucru pentru fiecare tânar care vrea să-și
facă casă;
• 8 mc de lemn de lucru pentru cei care vor să-și facă grajd;
• 4 mc de lemn de lucru pentru cei care vor să-și facă o
anexă;

• lemnul este gratuit pe fir, obșnenii plătesc
exploatarea și transportul.
• lemnele de foc – fiecare familie are dreptul
la 2,5 mc de lemn de foc – acestea se
primesc la cerere, nu toată lumea uzează de
acest drept, unii au păduri în proprietate,
separate de pădurea obştii;

• Lucruri făcute în beneficiul comunității în
perioada 2000-2011:
– reparația drumului care leagă satul de drumul
național;
– reparația a 3 poduri din sat;

– reparația școlii, a bisericii și a casei de hram;
– introducerea rețelei de televiziune prin cablu în
sat în 2003 – au făcut demersuri și acum așteaptă
și introducerea internetului;

• realizarea unui sediu al obștii (o nouă sursă de venit material și social)
cuprinzând:
– o sală de întruniri (folosită și pentru nunți și botezuri, cu chirie, sau pentru
înmormântări, pomeni și parastase, gratuit – obștea pune la dispoziție și
vesela și tacâmurile necesare – datorită solicitărilor membrilor se dorește a se
mai construi câte o sală asemănătoare și în celelalte două cătune ale satului)
– 8 camere folosite după cum urmează:
• 2 camere pentru grădiniță,
• 2 camere de oaspeți,
• 1 cameră pentru medic (nu este un medic stabilit în sat, iar când venea, nu avea
unde să consulte pacienții, așa că obștea i-a creat un mediu propice desfășurării
activității),
• 1 cameră laborator de informatică pentru tinerii satului,
• 1 cameră pentru sediul obștii
• 1 cameră pentru consultanți, consilieri (un loc unde aceștia să-și poată desfășura
activitatea când este nevoie);

– achiziționarea a 3 mașini (2 basculante și un
încărcător frontal IFRON) care folosesc la cărat de
lemne (pentru membri, cu chirie) sau la cărat
piatră pentru drumuri – numai în 2011 s-au
transportat 300 basculante cu balast pentru
refacerea drumurilor – au un șofer angajat;
– oferirea de cadouri de Crăciun copiilor de la
școală;
– organizarea unei zile a satului;
– participarea alături de alte obști la susținerea
spitalului din Vidra.

SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC. Rolul economiei sociale
Sprijină asocierea

Sprijină
dezvoltarea
economiei locale

Crește retenția
resurselor în
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Crește calitatea
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Oferă modele și
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entități cu
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VĂ MULTUMIM!

adrian.secal@fdsc.ro
www.ies.org.ro

