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AGRICULTURA, COOPERATIVELE AGRICOLE ȘI DE CREDIT ÎN EUROPA  

Lecții învățate din Italia și Spania  

23 Mai 2016, Comisia pentru Agricultură - Camera Deputaților 

 

Dragi colegi, 

Institutul de Economie Socială din cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile și Federația  
Națională PRO AGRO au plăcerea să vă invite la un eveniment de mutiplicare și dezbatere dedicat 
cooperativelor din mediul rural. Evenimentul este organizat în colaborare cu partenerii noștri de la 
Federația Cooperativelor din Trentino - Italia (despre mișcarea cooperatistă și cooperativele agricole din 

Trento, mai jos) în cadrul proiectului New Crops .  

Evenimentul se desfășoară sub auspiciile Comisiei pentru Agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaților, în sala de ședințe a Comisiei, în data de 23 
Mai 2016, începând cu ora 09:00. Accessul in Palatul Parlamentului se va face pe la intrarea S2 (“La 
Steaguri”). 

Organizatorii vor prezenta experiența regiunii Trentino din Italia și pe cea a regiunii Almeria din 

Spania în domeniul cooperativelor în general si al cooperativelor agricole și de credit în particular.  

Cu aceeași ocazie vom prezenta propunerile de amendamente la proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr 566/2004, amendamente elaborate 

împreună cu partenerii de la Centrul Român de Politici Europene și Fundația CIVITAS.  

Evenimentul va fi găzduit de Comisia pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a Camerei Deputaților care în această perioadă dezbate proiectul de modificare a Legii 

Cooperației Agricole, acesta urmând să fie adoptat până la sfârșitul actualei legislaturi. Asocierea 

micilor fermieri se bucură de o mare atenție în Programul Național de Dezvoltare Rurală și în 

Pachetul actualului Guvern privind dezvoltarea clasei de mijloc la sate.  

Dat fiind că evenimentul are loc la Palatul Parlamentului - Camera Deputaților, pentru a vă fi 

permis accesul este necesar să ne furnizați de datele dvs., completând formularul de la acest link 

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=2c9a05cb-20f6-4700-9eb7-8de092a7ae80 până cel 

târziu vineri 13 Mai 2016, ora 10:00.  

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:  

 Irina Opincaru, cercetător – irina.opincaru@fdsc.ro, 0758.231.014 

 Ancuța Vameșu, coordonator IES – ancuta.vamesu@fdsc.ro, tel. 0745.131.354 

http://www.ies.org.ro/erasmus
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Vă așteptăm ! 

Trento si sectorul cooperatist 
Cu o populatie de aproximativ 500.000 de locuitori Trentino are 227 mii de membri cooperatori, 
doua din trei familii fac parte dintr-o cooperativa, zona putand fi considerata fara putinta de tagada 
un "district cooperatist". In ciuda faptului ca relieful este muntos,  agricultura ramane o ocupatie 
majora in zona, majoritatea fermierilor fiind asociati in cooperative, de ex. Trentino impreuna cu 
Tirolul de Sud dau 50% din productia de mere a Italiei. In sectorul credit cooperativele cu100.000 
membri acopera 61% din credite si 68% din imprumuturile zonei. In sectorul agricol 20.000 de 
fermieri, 25.000 de membri, 2500 de lucratori permanenti si 6000 de lucratori sezonieri, 
cooperativele agricole avand 90% cota din piata locala in sectoarele fructe si legume, carne si 
lactate, vin.  Mai multe detalii aici  
http://ica.coop/en/media/co-operative-stories/cooperative-movement-trentino 
https://www.oecd.org/cfe/leed/37741957.pdf 

 

Evenimentul are loc în cadrul proiectului New Crops - Antreprenoriat social pentru crearea de noi 

oportunitati pentru persoanele excluse social din zonele rurale, finanțat prin programul Erasmus+ 

Beneficiar: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile; Parteneri: Federazione Trentina Della 

Cooperazione (Italia), Universidad De Almeria (Spania), Asociacion De Organizaciones De 

Productores De Frutas Y Hortalizas Dealmeria – Coexphal (Spania) și Coompanion Kooperativ 

Utveckling Skaraborg (Suedia). 
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