
 
 

COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SOMEȘULUI 
MIC  



Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic 
în cifre  

• 15 membri 
 

• Cooperativă de gradul II – înregistrată la ORC în data de 25.02.2013 
 

• Comunele Apahida, Jucu si Viisoara – Jud. Cluj. (Bazinul Legumicol Someșul 
Mic si Aries) 
 

• Legume – Vărzoase – 60%. Rădăcinoase – 35%, 5% - Solano-fructoase.   
 

• Livrări în anul agricol 2013-2014 – aproximativ 350 tone (Kaufland și magazine 
din Municipiul Cluj-Napoca)  - valoare de aproximativ 52.000 euro. (fără TVA) 

• Livrări în anul agricol 2014 – 2015 – (la data de 1 Ianuarie) – 605 tone 
(Kaufland, Profi, și magazine / firme de cattering din municipiul Cluj-
Napoca.) – valoare de aproximativ 105.000 Euro. (fără TVA) 

• Livrari in anul agricol 2015-2016-(la data de 1 Ianuarie) – 830 tone 
(Kaufland, Profi, și magazine / firme de cattering din municipiul Cluj-
Napoca.) – valoare de aproximativ 205 000 Euro. (fără TVA) 
 
 
 



Mixul de marketing  

Preț   
(Cost de productie + marja / pretul 
acceptat) 

Produs  
(Calitate / ambalare) 

Promovare  
(site, social media, mapă, 
pliante,  carți de vizită) 

Plasament 
(logistică) 
(depozitare + transport)  



Evoluție Vânzări (RON) 
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Procesul de dezvoltare  

Întâlniri cu grupul preliminar 
Evenimente de promovare 

Vizite de studiu  

Pregătirea logisticii de desfacere Produsele Cooperativei pe rafturile Kaufland 



Dezvoltarea unui Logo  
(parte componentă a Brand-ului)  



Procesul de dezvoltare 

Participarea la târguri locale 

Participarea la evenimente pe tema agriculturii 

Extinderea logisticii (închiriere spatiu 
, achizitie mijloc de transport) 

Angajarea managerului de vânzări 



Promovare Online  

Pagina de Facebook  

Pagina web 



Vanzare prin retaileri - (cazul legumelor proaspete - 

experiența CALSM)  -   

• Kaufland / Profi : 

 
- Calitate (aspect, miros, dimensiuni)  

- Ritmicitate (planificare săptămânală / comenzi săptămânale) 

- Preț  / plată (Prețuri peste piața neagră, plata la 15  / 21 de zile)  

- Concentrare pe 1-3 produse și livrări în cantități mari (K) 
diversificare, pana la 26 de produse (P).  

- Condiții ambalare (saci / lădițe – greutate standard), unitati 
ambalate la gramaje diferite in tavite de polistiren expandat, 
caserole plastic ( mix legume, ardei iute, patrunjel radacina, 
pastarnac, morcov, rosii cherry) 

- Condiții paletare (Europaleți – înălțime și greutate recomandată)  

- Condiții transport (Camion cu frig între 4 si 10 grade)  

 



Organizarea logisticii 

• Produsele conform comenzii sunt culese 
de pe camp aproximativ cu 1-2 zile inainte 
de data livrari. 

• Produsele se eticheteaza, se leaga si se 
infoliaza pe europaleti dupa care sunt 
trimise spre depozitele magazinelor cu 
camionul Cooperativei 



Organizarea logisticii (2) 

Camion cu Lift  

Instalație frigo  



Colaborari noi in 2016 

Cora Hypermarche 

Rewe Group 

 

Contracte nou incheiate pentru anul 2017 

Mega Image 

Metro  
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Importanța asocierii 

• Valorificare în comun.  

• Acces către clienți precum retailerii  

• Transfer de informații între membrii și de la experții 
implicați în proces (economic, legumicol) către 
membrii.  

• Afilierea la structuri relevante (Agro Transilvania 
Cluster).  

• Preț echitabil (pentru producător și pentru 
consumator).   



Planuri de viitor  

• Extinderea portofoliului de clienți (cu orientare mai 
mare pe municipiul Cluj-Napoca)  

 

• Creșterea numărului de membrii.  

 

• Creșterea suprafețelor deținute în prezent de 
membrii.  

 

• Atragerea de finanțări UE pentru investiții în 
depozitare și procesare. 

 



De ce Cooperativa Agricolă? 

• 1) Acces la finanțare 
 

• 2) Mod de decizie 
 

• 3) Mod de control  
 

• 4) Percepție exterioară  
 

• 5) Fiscalizare  
 
• 6) – NECESITATEA PENTRU MICII PRODUCATORI  



Contact 

 

 

 

• www.luncasomesuluimic.info 

E-mail: legume@luncasomesuluimic.info 
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