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Prezentul ghid a fost dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus+ New Crops, implementat în
perioada septembrie 2014 - august 2017 de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile (România) în parteneriat cu Federazione Trentina Della Cooperazione
(Italia), Universitatea din Almería (Spania), COEXPHAL Asociaţia Organizaţiilor de
Producători de Fructe&Legume din Almería (Spania) şi Coompanion Kooperativ
Utveckling Skaraborg (Suedia).

Autori:
Cristina Barna, Cynthia Giagnocavo, Elena Badeanschi
Exemplele de cooperative agricole de succes din cuprinsul Capitolului 4 reprezintă
extrase din Studiile de Caz şi Bunele Practici elaborate de Universitatea din
Almería (Spania), COEXPHAL Asociaţia Organizaţiilor de Producători de
Fructe&Legume din Almería (Asociacion De Organizaciones De Productores
De Frutas Y Hortalizas De Almeria) (Spania), Federazione Trentina Della
Cooperazione (Italia) şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
(România).
Adresăm mulţumiri speciale tuturor colegilor din cadrul proiectului New Crops
care ne-au oferit informaţii valoroase şi susţinere sau sugestii pe parcursul
procesului de elaborare a acestui material de formare: Ștefania Andersen, Irina
Opincaru (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile), Raquel Antolín şi Juan
Carlos Peréz Mesa (UAL), Francisco Rubio şi José Lopez (COEXPHAL), Elena
Badeanschi (FTC).
Mai multe informații despre proiectul New Crops - Antreprenoriat social pentru
crearea de noi oportunittăți pentru persoanele excluse social din zonele rurale
sunt disponibile la www.ies.org.ro./erasmus.
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OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE
Scopul acestui ghid este acela de introduce cititorii în lumea
cooperativelor, mai precis în domeniul cooperativelor agricole. Ghidul se
adresează participanţilor la cursuri de formare specifice în domeniul
economiei sociale şi cooperativelor, studenţilor şi, în special, agricultorilor
care intenţionează să înființeze o cooperativă agricolă. Cititorii vor învăţa
ce este o cooperativă, care sunt valorile şi principiile cooperativelor
agreate la nivel internaţional şi vor înţelege modelul de afaceri specific
cooperativelor. Vor acumula cunoştinţe privind modul în care să înființeze
cu succes o cooperativă agricolă, prin:
 Înţelegerea definiţiei cooperativei şi a valorilor şi principiilor
cooperatiste aşa cum au fost agreate la nivel internaţional de ICA
(Alianţa Internaţională a Cooperativelor);
 Înţelegerea, la nivel general, a caracteristicilor afacerii de tipul
cooperativei şi a diferenţelor dintre aceasta şi societăţile comerciale;
 Înţelegerea raţiunilor aflate la baza creării unei cooperative agricole, a
condiţiilor necesare pentru crearea unei astfel de cooperative, a
avantajelor pe care le au agricultorii atunci când hotărăsc să creeze / să
devină membri unei cooperative;
 Propunerea şi explicarea clară a celor 5 paşi de bază pentru crearea unei
cooperative şi a numeroase sugestii şi sfaturi practice utile;
 Acumularea cunoştinţelor de bază necesare pentru o atitudine
antreprenorială şi planificarea afacerii la nivelul cooperativelor de
agricultori;
 Analizarea unor studii de caz reale ale unor cooperative agricole de
succes din Spania, Italia şi România;
 Furnizarea de informaţii privind două regiuni de succes (Almeria Spania şi Trentino - Italia) unde mişcarea cooperativelor agricole este
foarte puternică şi a reuşit să genereze o dezvoltare socio-economică
durabilă la nivel local.
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1. Ce este o cooperativă?
1.1 Definiţia, valorile şi principiile cooperației
Conform International Co-operative Alliance1 (Alianţa Internaţională a
Cooperativelor), o cooperativă este o asociație autonomă de persoane
reunite în mod voluntar în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor
economice, sociale şi culturale comune prin intermediul unei
întreprinderi deţinute în comun şi controlate în mod democratic.
Cooperativele sunt afaceri deţinute şi conduse de către şi pentru membrii
lor. Indiferent dacă membrii sunt clienţi, angajaţi sau rezidenţi, 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
principii agreate la nivel internaţional şi conlucrează pentru a construi o
lume mai bună prin cooperare.
În 1995, International Co-operative Alliance (Alianţa Internaţională a
Cooperativelor) a adoptat revizuirea Declaraţiei privind Identitatea
Cooperatistă care conţine definiţia unri cooperative, valorile
cooperativelor şi cele şapte principii ale cooperativelor, conform descrierii
de mai jos2:
Valorile cooperatiste
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.

1 Interna�onal Co-opera�ve Alliance (Alianţa Internaţională a Cooperativelor), deﬁniţia
este disponibilă online la: h�p://ica.coop/en/what-co-opera�ve, consultat în iunie 2017
2 Interna�onal Co-opera�ve Alliance, idem
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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 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.
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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.
Ştiaţi că...?
Cooperativele contribuie la creşterea economică durabilă şi la susţinerea
unor locuri de muncă stabile şi de calitate, având 250 de milioane de
angajaţi (fără a include locurile de muncă indirecte şi generate). În cadrul
statelor din grupul G20, angajaţii din mediul cooperatist reprezintă
aproape 12% din totalul populaţiei angajate. La nivel mondial, sunt peste
2,6 milioane de cooperative cu aproximativ 1 miliard de membri.

Sursă: International Co-operative Alliance (Alianţa Internaţională a
Cooperativelor), Facts and Figures (Date şi cifre), date consultate în
iunie 2017 la adresa: http://ica.coop/en/facts-and-figures

8

1.2 Caracteristicile definitorii ale afacerilor de tip cooperatist
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.
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 afacerii3:
1. Proprietatea
Cooperativele sunt finanţate de persoanele care utilizează serviciile
prestate de afacere. Investirea unui capital de risc într-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
Harris A., Joynt H., Agricultural Co-operatives. A Start-up Guide (Cooperativele agricole.
Ghid de lansare), ﬁnanţat de Agriculture and Agri-Food Canada (Agricultură şi agroalimentaţie Canada), Programul de ges�onare a fermelor din Canada - Bri�sh Columbia,
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Bri�sh Columbia, p.1 -2
3
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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.

Să comparăm şi să înţelegem!
Principalele diferenţe

Cooperative

Scop

Beneficii pentru
membri

Proprietate

Deţinută de membri

Control

Un membru, un vot

Repartizarea
excedentului
financiar

Către membri,
proporţional cu
utilizarea serviciilor
cooperativei

Societăţi comerciale
Profit pentru
acţionari/asociaţi în baza
investiţiei proprii
Deţinută de
asociaţi/acţionari
Pe baza numărului de
acţiuni/părţi sociale cu
drept de vot deţinute de
acţionari/asociaţi
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 cooperatist4:
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.
Dunn J. R (1988)., Basic cooperatives principles and their relationship to selected
practices (Principiile de bază ale cooperativelor şi relaţia lor cu practicile selectate), Journal
of Agricultural Coopera�on, 1988, Volumul 3, p.85, disponibil online la:
h�p://ageconsearch.umn.edu/record/46212
4
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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.
Drept pentru care:
O cooperativă este o afacere deţinută şi controlată de utilizatori, care
derivă şi distribuie beneficii în funcţie de volumul de utilizare. (Dunn,
1988)

1.3 De ce se înființează cooperative agricole?
Cooperativele agricole le permit producătorilor să câştige beneficii
economice pe care altfel nu le-ar putea realiza la nivel individual.
Cooperativele au apărut în contextul economic şi social dificil al secolului
al XIX-lea. Agricultorii au descoperit treptat că, dacă îşi unesc forţele, ar
putea să aibă un acces mai bun la pieţe şi ar putea co-finanţa activităţi
complementare esenţiale, cum ar fi cele de: achiziţie, cercetare, prelucrare,
marketing, distribuţie şi promovare5.
Printre motivele pentru care producătorii se constituie în cooperative
se află şi următoarele6:
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.
5 Coopera�vele agricole europene din cadrul COGECA (2015), Development of coopera�ve
agricole in the EU 2014 (Dezvoltarea cooperativelor agricole din UE 2014), p. 15
6 adaptat după Harris A., Joynt H., Agricultural Co-operatives. A Start-up Guide
(Cooperativele agricole. Ghid de lansare), ﬁnanţat de Agriculture and Agri-Food Canada
(Agricultură şi agro-alimentaţie Canada), Programul de ges�onare a fermelor din Canada Bri�sh Columbia, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Bri�sh Columbia, p.3
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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
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.
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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.
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.

1.4 Când se înființează cooperative agricole? - condiţii necesare
FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură)
(1998) a identificat 5 condiţii fundamentale pe care se bazează
înființarea unei cooperative7:
1. Problemele şi constrângerile existente nu pot fi soluţionate individual.
Este nevoie de un grup de persoane motivate care se confruntă cu
probleme comune.
2. Nu există nicio alternativă la autoajutorarea prin cooperative - de
exemplu, ajutorul nu poate fi oferit uşor de familie, de instituţii sociale
sau de stat.
3. Avantajele statutului de membru (acces la bunuri, inputuri,
împrumuturi, servicii, pieţe etc.) depăşesc în greutate obligaţiile
statutului de membru (de exemplu, obligaţia de a contribui cu resurse
cum ar fi: bani, timp, teren, echipamente etc.).
Food and Agriculture Organiza�on of the United Na�ons (Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Alimentaţie şi Agricultură) (1998), Agricultural cooperatives development. A
manual for trainers (Dezvoltarea cooperativelor agricole. Manual pentru formatori), p. 6
7
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4. Cel puţin o persoană din cadrul grupului dispune de abilităţi de
conducere şi ia iniţiativa de a reprezenta grupul. Pentru ca activitatea
să aibă succes, este esenţial ca această persoană să fie carismatică şi de
încredere.
5. Grupurilor nu le este impusă nicio restricţie juridică sau politică şi îşi
pot alege proprii conducători; îşi pot comercializa propriile bunuri; pot
face profit şi pot să ia propriile decizii cu privire la repartizarea
excedentului financiar etc.
Pentru a fi o iniţiativă reuşită, crearea unei cooperative agricole trebuie să
beneficieze de toate condiţiile de mai sus în contextul comunităţii locale
unde se doreşte înfiinţarea acesteia.
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2. Cum se înființează o cooperativă agricolă - etape de bază
Caracteristici generale ale cooperativelor agricole
Sectorul agricol şi alimentar de tip cooperatist include cooperative care
funcționează alături de întregul lanț valoric agricol, începând de la
cultivarea produselor agricole şi creșterea animalelor în ferme, până la
prelucrarea industrială a produselor agricole şi a animalelor (Coop, 2015).
Una dintre marile provocări cu care se confruntă sectorul agricol la nivel
european o reprezintă creșterea numărului şi varietății de întreprinderi
agricole viabile şi durabile din punct de vedere economic. În acest sens,
cooperativele agricole pot fi considerate instituții ideale pentru menținerea
sau promovarea producției agricole, crearea de locuri de muncă (AFFSA,
2016), pentru protecția mediului înconjurător natural şi pentru contribuția
la dezvoltarea rurală.
Deși cooperativele sunt fără doar și poate afaceri, principalul obiectiv al
celor care înființează o cooperativă sau se alătură unei cooperative este
acela de a-și îmbunătăți situația economică şi socială prin întreprinderea de
acțiuni comune pentru binele tuturor membrilor, mai degrabă decât prin
întreprinderi individuale (FAO, 1998). Cooperativele se bazează pe
valorile de autoajutorare, responsabilitate, democraţie, egalitate, echitate şi
solidaritate.
Următoarele linii directoare în 5 pași sunt menite să faciliteze procesul de
înființare a unei cooperative. Sunt aduse în discuție și caracteristicile
fundamentale şi beneficiile unei cooperative, astfel încât să se poată
înțelege mai bine ce înseamnă o cooperativă.
În general, anumiți pași pot fi schimbați, în funcție de situație (Williamson
& Stegelin, 2016). Unele idei şi propuneri sunt deosebit de utile pentru
unele organizații cooperatiste sau pentru organizațiile în curs de înființare.
Altele vor fi mai relevante pentru organizații de dimensiuni mai mari, care
dispun de o vastă experiență în domeniul tranzacțiilor de afaceri și care se
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află în proces de transformare în veritabile cooperative. Cu toate acestea,
mulți din pașii propuși în cele de mai jos sunt relevanți indiferent de
mărimea sau originea unei cooperative. Toate cooperativele trebuie să se
ocupe de planificarea organizațională, de strategia de afaceri şi de
aspectele de guvernanță încă de la început.
În general, înființarea unei cooperative este un proces complex care este în
același timp social şi economic. Este nevoie ca multe persoane să se pună
de acord ca să implementeze un proiect comun. De exemplu, în studiul de
caz Cajamar (vezi secțiunea 4.1), care se referă la cooperativele agricole
create în sud-estul Spaniei, funcția inițială a acestora era aceea de a
combina producția mai multor agricultori, astfel încât să se umple
camioanele cu destinația Madrid, Barcelona şi Bilbao (nordul Spaniei) în
căutare de piețe de desfacere. Obiectivul comun era acela de a îmbunătăți
prețurile de producție ale partenerilor, prin vânzarea directă, fără
intermediari. Se observă că „sămânța comună” a ideii poate fi simplă, dar
crește de-a lungul anilor.

Pasul 1. Întâlnirea cu producători interesați
Organizați o întâlnire cu toți producătorii care ar putea fi interesați de ideea
de cooperativă. În cadrul acestei întâlniri, discutați pe tema următoarelor
subiecte.
Ce sunt cooperativele?
 O cooperativă 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.
 O cooperativă agricolă este o afacere care este formată din trei sau mai
mulți producători, deținută şi controlată în mod voluntar de patroniimembri şi operată pentru ei în sistem non-profit sau de cost.
 Controlul este exercitat de membri în mod democratic (un om - un vot).
 Rentabilitatea investițiilor membrilor este limitată.
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De ce sunt utile cooperativele? Cooperativele ajută la dezvoltarea unor
comunități rurale mai puternice din mai multe motive:
 Sunt formate din oameni din mediul rural, care sunt liderii
agricultorilor și afacerilor agricole din zonă.
 Cooperativa este un contribuabil local şi susține proiecte de servicii în
folosul comunității.
 Ajută la dezvoltarea de lideri de afaceri mai puternici şi cu 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 (OMAFRA, 2008):


Cooperative de producători:
- 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 şi recolte,
curățarea semințelor și punerea în comun a echipamentelor.
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Cooperative de consum:
- Acestea le oferă membrilor bunuri de uz personal.
- Sunt deținute de consumatorii bunurilor comercializate de
cooperative.
Exemple: Alimente, alimente naturale, rechizite școlare (papetărie,
rechizite școlare, calculatoare şi programe software), hardware,
articole vestimentare etc.
Cooperative meșteșugărești:
- 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, fabricația şi
comercializarea de articole vestimentare, comunicații şi marketing,
producție şi fabricație industrială, servicii de asistență medicală la
domiciliu.

Care ar fi unele dintre beneficiile derulării unor activități prin
intermediul cooperativelor?
 Îți permite să faci parte dintr-un grup.
 Îți oferă mai multă putere pe piață.
 Îți permite să diminuezi costurile.
 Îți asigură mai mulți bani (prețuri mai bune).
 Îți oferă mai multă încredere în viitor.
 Facilitează obținerea de finanțare pentru derularea activității.
Alte întrebări la care trebuie să răspundeți:
 Care sunt problemele şi nevoile producătorilor?
 Cum ar putea o cooperativă să ajute la rezolvarea acestor probleme şi
nevoi?
 Există suficient interes în rândul producătorilor prezenți pentru a trece
mai departe la organizarea unei cooperative de marketing? Dacă da,
numiți un Comitet de Evaluare.

18

Pasul 2. Crearea unui Comitet de Evaluare
Comitetul de Evaluare analizează următoarele aspecte sau următorii
factori:
 Se resimte nevoia existenței unei cooperative?
 Numărul potențial de membri şi volumul de activitate.
 Competențe de administrate necesare.
 Facilități necesare.
 Costuri operaționale (proiectate).
 Nevoile de capital estimate şi 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 (a se vedea tabelul următor). Un plan de
afaceri este un document 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.
Facilitarea controlului asupra procesului de înființare şi dezvoltare a
noii cooperative.
Va fi un plan detaliat de înființare şi monitorizare a activităților şi
rezultatelor cooperativei. Trebuie să fie redactat într-un limbaj clar şi
simplu.
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Cadrul de dezvoltare a unui Plan de Afaceri
Descrierea afacerii:
Planul de marketing:
- Denumirea afacerii
- Prezentarea generală și
- Numărul de membri
dimensiunea pieței
- Numărul de membri din comitet
- Segmentul de piață
(consiliu)
- Potențialul de creștere
- Numele membrilor executivi
- Profilul consumatorului
- Adresa poștală
- Concurență
- Persoana de contact
- Cota de piață
- Numere de telefon
- Factorii de ordin geografic ai
pieței
- Bariere în calea intrării pe piață
- Canale de piață
Natura activității:
Planul de producție:
- Tipul de activitate
- Producția estimată
- Legislația
- Tipuri de producție
- Sectorul economic sau industria
- Mașini care urmează să fie
- Nevoia neîndeplinită
utilizate
Viziunea noastră:
Planul de organizare:
- Cum vedem viitorul sectorului
- Profilul de management
nostru
- Profilul personalului
- Structura organizațională
Planul financiar:
Misiunea noastră:
- Activitatea noastră principală în
- Declarații financiare auditate (3 ani)
acest sector
- Producții de flux de numerar (5 ani)
- Situația proformă a veniturilor și
cheltuielilor (5 ani)
- Bilanțuri contabile proforme (5 ani)
Obiectivele noastre:
Sursele de finanțare:
- Proiectele noastre specifice
- Contribuțiile membrilor
- Împrumuturile
- Garanția pentru împrumuturi
- Finanțări de tip „grant”
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Situația mediului extern:
Analiza riscurilor:
- Proprietatea asupra terenurilor
- Riscul financiar
- Reglementări guvernamentale
- Riscul de preț
- Condițiile impuse de furnizori
- Riscul de producție/rezultat
- Furnizori financiari
- Riscul de rată a dobânzii
- Natura concurenței
Situația mediului intern:
- Conducerea
- Personalul
- Organizare
- Tehnologia
- Politici
Sursă: AFFSA (2016)
Referitor la finanțare, cooperativele pot acumula capital prin contribuții
de capital sau finanțarea datoriilor. În funcție de legislația privind
cooperativele, acestea pot alege să se înființeze fie „cu capital propriu”,
fie „fără capital social”. Înființarea „cu capital propriu” îi permite
cooperativei să strângă capital prin vânzarea de acțiuni/părți sociale,
precum și prin utilizarea de instrumente de debitare, cum ar fi
obligațiunile. O cooperativă care se constituie „fără capital propriu”
poate strânge capital doar prin finanțarea datoriilor şi nu poate emite
acțiuni/părți sociale. O cooperativă trebuie să decidă asupra formei de
înființare înainte de demararea procesului de constituire.
Planul de afaceri pentru cooperativă stabilește și valoarea capitalului de
care va avea nevoie cooperativa şi scopul în care va fi întrebuințat.
Capitalul suplimentar poate fi obţinut prin emisiuni de acţiuni
preferenţiale, împrumuturi de la membri şi alte titluri de valoare, în
conformitate cu legislaţia privind cooperativele din jurisdicţie. Dacă
cooperativa nu prosperă, este posibil ca aceste investiţii să fie pierdute.
Dacă o cooperativă necesită un volum mare de capital, pentru
echipamente, aprovizionare, facilităţi etc., ar putea avea beneficii ca
urmare a înfiinţării sub forma cu capital social. În momentul constituirii
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cooperativei cu capital social, patronii-clienţi trebuie să îndeplinească o
condiţie de bază pentru a dobândi statutul de membru, şi anume, să
cumpere acţiuni de membru (comune) în cadrul cooperativei. Aceasta
reprezintă o investiţie în cooperativă. În eventualitatea în care cooperativa
nu prosperă, investiţia poate fi pierdută. Constituirea sub formă de
cooperativă cu capital social permite o mai mare flexibilitate financiară
deoarece o astfel de cooperativă se poate folosi de finanţarea datoriilor,
precum şi de finanţarea prin capital propriu. Cooperativele fără capital
social trebuie să fie înfiinţate fără capital social.
Înfiinţarea unei cooperative fără capital social necesită ca, în loc să
cumpere acţiuni în cadrul cooperativei, membrii trebuie să împrumute
cooperativei o sumă minimă de bani care este purtătoare de dobândă. De
obicei, împrumuturile sunt pe termen lung pentru a oferi stabilitate
cooperativei. Se pot folosi şi finanţările prin intermediul băncilor.
Exemplu: În majoritatea cazurilor analizate în cadrul acestui proiect,
pentru cooperativele andaluze (Vicasol sau Filabres, a se consulta, de
asemenea, secțiunea 4.1) s-a utilizat finanţarea mixtă. Partenerii au
contribuit cu capital propriu, iar restul a fost obţinut prin finanţare bancară.

Pasul 3. Crearea unui Comitet Organizaţional
Comitetul Organizaţional se alege dacă producătorii hotărăsc să
aprobe înfiinţarea cooperativei. Printre responsabilităţile Comitetului
Organizaţional sunt incluse:
 Înscrierea de membri
 Obţinerea capitalului
 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.
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Cuprinsul standard al statutului unei cooperative agricole
Calitatea de membru şi categoriile - Majoritatea de voturi necesară
de membri
pentru adoptarea acordurilor în
Cerinţele
pentru
dobândirea
Adunarea Generală
calităţii de membru şi drepturile şi - Alegerea delegaţilor
responsabilităţile membrilor
- Utilizarea
şi
repartizarea
Cerinţele pentru contractele de
surplusului de fonduri
furnizare
- Capacitatea de a împrumuta;
Împrumuturile de la membri sau
cecuri, cambii şi note
capitalul social; certificate de - Asigurarea
în
sistem
acţiuni sau împrumut
sindicalizat a angajaţilor şi
Adunările membrilor
managerilor
Consiliul de administraţie şi - Custodia titlurilor de valoare
managerii - număr, sarcini, - Semnarea documentelor
perioada
mandatului
şi - Exerciţiul
fiscal,
avize,
remuneraţia
modificări
Sursă: MAA (2016)

Un aspect care ar trebui să fie clar pentru parteneri este Sistemul de
Participare la Profit. Excedentul reprezintă sumele rezultate din încasări
ulterior achitării cheltuielilor operaţionale. Maniera în care cooperativa se
foloseşte de excedentul financiar poate afecta direct nevoile de finanţare.
Cel mai probabil, cooperativa va trebui să păstreze o parte din excedentul
financiar sub formă de rezultat reportat sau rezerve. Rezultatul reportat
se foloseşte pentru a finanţa extinderea operaţiunilor sau înlocuirea
activelor uzate. Nevoile operaţionale ale cooperativei trebuie determinate
înainte de repartizarea câştigurilor către membri şi acţionari/asociaţi.
Legislaţia privind cooperativele prevede adesea cerinţe privind diversele
tipuri de fonduri de rezervă.
În mod tradiţional, cooperativele au repartizat majoritatea excedentului
financiar către membri, cu titlu de compensaţii către patronii-clienţi. În
cazul în care o cooperativă plănuieşte să atragă sume mari de capital
propriu convingându-i pe investitori că intenţionează să plătească
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dividende pentru acţiuni/părţile sociale, acest angajament va trebui pus în
balanţă cu dorinţa membrilor de a primi compensaţii.
Exemplu: În cazul cooperativelor din sud-estul Spaniei (Andaluzia), de
îndată ce se achită fondurile şi taxele obligatorii conform legii din
Andaluzia, cooperativele se află în situaţia în care pot repartiza profitul în
conformitate cu statutul şi potrivit Acordului Adunării Generale, în fiecare
an. Profitul este repartizat i) către membri, în funcţie de activitatea
cooperatistă derulată de fiecare membru, ii) către fondul voluntar de
rezervă sau iii) pentru majorarea fondurilor obligatorii.
Contribuţia la fondul de rezervă obligatoriu este de 20% din profitul
obţinut din activitatea cooperativei şi 50% din activitatea cu terţi. De
asemenea, trebuie oferită o contribuţie de 5% din profitul cooperativei la
„fondul social”, care este Fondul Cooperatist pentru Educaţie şi
Promovare. Participarea la profit (care nu este stabilită prin lege) trebuie să
fie descrisă în statut. Membrii sunt răspunzători pentru pierderi în măsura
valorii contribuţiilor la capital.
Alte ori, Adunarea Generală poate hotărî să utilizeze o parte din profit
pentru a finanţa anumite acţiuni strategice. De exemplu, în cadrul
Cooperativei CASI (Almeria, Spania), în ultimii ani, o parte din profit a
fost utilizată pentru dezvoltarea mai multor proiecte de extindere:
îmbunătăţiri structurale ale instalaţiilor, crearea de noi departamente (de
exemplu, de marketing).
Un alt aspect care ar trebui să fie clar în statutul cooperativei este cel
privind
Acordurile
de
comercializare.
Cooperativele
care
comercializează bunurile propriilor membri vor încheia contracte sau
acorduri de comercializare cu proprii membrii. În aceste acorduri, se
subliniază, în scris, drepturile şi îndatoririle membrilor privind
comercializarea produselor proprii prin intermediul cooperativei. De
asemenea, se prevăd termenii şi condiţiile în temeiul cărora produsele
urmează să fie puse pe piaţă şi contabilizate. Contractul se utilizează
pentru a asigura cooperativa de aprovizionarea continuă din partea
membrilor şi poate include termeni privind obţinerea despăgubirilor pentru
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daune de la membrii necooperanţi. Acesta este fie un contract de vânzarecumpărare, fie de agenţie şi este un document esenţial pentru majoritatea
cooperativelor cu specific agroalimentar.
De exemplu, în studiul de caz din acest proiect privind cooperativa
Vicasol, agricultorii sunt obligaţi să vândă 100% din producţia proprie prin
cooperativă.

Pasul 4. Întâlnirea de înființare
Consiliul de Administraţie conduce prima reuniune şi întreprinde
următoarele acţiuni:
 Alege primii manageri ai asociaţiei: Preşedinte, Vicepreşedinte,
Secretar, Trezorier.
 Adoptă o formă de adeziune pentru dobândirea calităţii de membru sau
subscriere de acţiuni.
 Adoptă forma acordului de comercializare, dacă urmează a fi utilizat.
 Alege o bancă cu care urmează să se lucreze.
 Desemnează managerii sau angajaţii care urmează să fie autorizaţi să
manipuleze fondurile şi să emită titluri de plată.
 Angajează un director, dacă este cazul.
 Se ocupă să le furnizeze tuturor membrilor copii ale Actului Constitutiv
şi Statutului.
 Se ocupă de obţinerea spațiului şi a facilităților necesare pentru
derularea activităţii.
Trebuie reţinut că o cooperativă include 3 grupuri-cheie de persoane:
membrii, Consiliul de Administraţie şi conducerea. În tabelul de mai
jos sunt explicate rolurile pe care le are fiecare dintre acestea.
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Grupuri-cheie pentru cooperativă
MEMBRII COOPERATIVEI (ADUNAREA GENERALĂ)
Membrii, în calitate de proprietari-utilizatori, sunt motivul pentru care
cooperativa este înfiinţată. Aceştia justifică perpetuarea existenţei sale prin
patronajul lor, prin investiţia de capital şi prin participarea la procesul
decizional. Membrii sunt reprezentaţi în cooperativă de Consiliul de
Administraţie. Îşi pot exprima opinia şi vota în cadrul întâlnirilor periodice
(Adunarea Generală).
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Consiliul de Administraţie este un organism decizional de stabilire a
politicilor cooperativei ales de membri, care reprezintă membrii prin
supravegherea activităților comerciale ale cooperativei. Pentru asigurarea
conducerii sale sunt aleşi, de obicei, 7 - 9 membri (minimum 3).
Administratorii, în calitate de membri ai consiliului, stabilesc politicile,
raportează către membri şi dau instrucţiuni conducerii angajate a cooperativei,
fără a se implica, în general, în operaţiunile zilnice.
Membrii Consiliului sunt răspunzători pentru propriile acţiuni conform legilor
naționale sau regionale aplicabile societăţilor şi conform statutului
cooperativei proprii. Pentru cooperative de dimensiuni mai mari, Consiliul de
Administraţie contractează, de asemenea, un auditor independent pentru a
evalua situaţia financiară a cooperativei. Acesta poate numi, de asemenea,
comitete pentru activităţi continue, cum ar fi cele legate de proprietate, finanţe
sau relaţii cu membrii şi educaţie sau poate numi comitete ad-hoc pentru
strângerea de fonduri sau pentru proiecte speciale. Consiliul este direct
responsabil pentru angajarea directorului, dar deleagă responsabilitatea pentru
alegerea personalului de conducere al cooperativei.
DIRECTORUL / CONDUCEREA
Directorul / conducerea supervizează şi coordonează operaţiunile zilnice ale
cooperativei şi este supravegheat(ă) de Consiliul de Administraţie.
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Exemplu: În cazul cooperativei CASI, analizată în acest proiect, Consiliul
de Administraţie este ales din rândul membrilor cu majoritate simplă de
voturi în Adunarea Generală. Organismul principal de guvernare, la fel ca
în orice cooperativă, este Adunarea Generală. Consiliul de Administraţie
este format dintr-un Preşedinte, un Vicepreşedinte, un Secretar şi alţi
membri ai consiliului (12 membri). De obicei, în Almeria (Spania), funcţia
de preşedinte nu este remunerată. Membrii consiliului nu primesc salariu,
dar le sunt rambursate cheltuielile ocazionate de derularea activităţii. Cu
toate acestea, fiecare regiune are propriile reglementări privind
cooperativele, iar în alte zone, uneori, preşedinţii primesc o compensaţie.

Pasul 5. Procesul de înregistrare
Procesul de înregistrare a unei cooperative agricole ar trebui realizat în
cadrul instituţiei competente. Sediul acesteia depinde de ţară8. Dacă
organismul de înregistrare consideră că cererea întruneşte toate aceste
condiţii, cooperativei îi va fi eliberat un certificat de înregistrare cu un
număr de înregistrare. De îndată ce este înregistrată, cooperativa devine
persoană juridică. Aceasta înseamnă că deţine putere juridică asemenea
celei deţinute de societăţi şi de grupurile asociate.

8 În SPANIA, coopera�vele au propriul Registru, în funcţie de sediul ales şi în funcţie de
legislaţia aplicabilă privind coopera�vele pe care o aleg - cea regională sau cea naţională.
Costul iniţial îl reprezintă aportul la capitalul social, care se cifrează, în normal, la minimum
3.000 Euro. De obicei, pentru cons�tuire, coopera�vele folosesc serviciile unei societăţi
profesionale de consultanţă. La Registrul oﬁcial al coopera�velor statutul este revizuit
gratuit (pentru a se conﬁrma că acesta este conform legislaţiei).
În ROMÂNIA, coopera�vele sunt înmatriculate la registrul Comerţului, alături de societăţi,
şi urmând aceeaşi procedură. Capitalul social al coopera�vei este variabil şi nu poate ﬁ mai
mic 500 RON. Numărul minim de membri ai coopera�vei se stabileşte prin statut, dar nu
poate ﬁ mai mic de 5. Costurile de înmatriculare se cifrează la 400 RON pentru Registrul
Comerţului, iar onorariile notariale pentru ﬁecare membru sunt de 50 RON.
În ITALIA există Registre provinciale şi regionale. Pentru coopera�vele agricole, este
nevoie de minimum: 3 membri, iar valoarea capitalului minim este de 50 Euro.
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Rezumatul procesului de creare a unei cooperative
Întâlnirea cu producătorii interesaţi
Explicarea noţiunii de cooperativă şi a
beneficiilor creării unei cooperative
Crearea unui comitet de evaluare
Plan de afaceri
Crearea unui comitet de organizare
Statut
Întâlnirea de înființare
Se aleg: Preşedintele, Vicepreşedintele,
Secretarul şi Trezorierul
Procesul de înregistrare
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3. 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.
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;
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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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4. Lecţii de învăţat de la cooperative agricole de succes din
Spania, Italia şi România
4.1 Spania: Vicasol, Coop Agricola San Isidro Casi, AgroIris
Vicasol SCA: Dezvoltare internă bazată pe calitatea serviciilor9
Cooperativa a fost înfiinţată în 1979 de agricultori care au dorit să îşi
unească forţele pentru a-şi vinde recoltele în afara pieţei locale. Au hotărât
însă să se asocieze şi pentru a-şi spori dimensiunea şi volumul producției,
astfel încât să câştige capacitatea de a le furniza servicii membrilor proprii.
Iniţial, Vicasol a fost înfiinţată sub forma de Societate Agricolă de
Transformare - Sociedad Agraria de Transformación (SAT) - o formă
hibrid între o societate deţinută de acţionari şi o cooperativă, dar după
câţiva ani şi-a modificat forma juridică, devenind cooperativă (Sociedad
Cooperativa Andaluza). Obiectivul său principal a fost acela de a
îmbunătăţi situaţia membrilor săi. În 2003, cooperativa a fuzionat cu
Almerisol SCA pentru a-şi mări dimensiunea (economii de scară) şi pentru
a-şi extinde portofoliul de produse (economii de gamă). Cooperativa nu are
investitori. Dezvoltarea entităţii se bazează pe integrarea de noi membri
(agricultori), ceea ce conduce la creşterea numărului de hectare de
producţie şi, ulterior, la sporirea capacităţii de producţie.
Modelul de afacere al Vicasol se bazează pe exporturile de produse către
pieţele Uniunii Europene. Profilul de produse exportate constă în proporţie
de 50% din roşii. Cele trei produse - roşii, ardei şi castraveţi - reprezintă
85% din vânzările realizate. Principalii cumpărători din afara Spaniei sunt
Germania (20%) şi Franţa (12%). La nivel naţional, Vicasol este una dintre
puţinele cooperative exportatoare către piaţa foarte exigentă din S.U.A..
Numai 20% din vânzări sunt destinate pieţei interne din Spania. Clienţii
finali sunt în cea mai mare parte mari lanţuri de distribuţie din Europa (de
9

Studiul
de
caz
detaliat
este
disponibil
la
h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/new_crops_es_case_study_2_vicasol_en.pdf
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adresa:

exemplu Rewe, Edeka sau Lidl în Germania; sau Carrefour, Leclerc,
Auchan sau Casino în Franţa). Aceste societăţi lucrează de obicei în
sistemul achiziţiilor centralizate şi funcţionează şi ca operatori de logistică
cu scopul de a cumula comenzile. Cooperativa Vicasol este una dintre cele
mai mari companii de comercializare a fructelor şi legumelor din Spania,
înregistrând o cifră de afaceri de aproape 165 milioane euro, cu vânzări
anuale de 194.000 tone de produse (în mare parte roşii, ardei şi castraveţi)
furnizate de 650 de agricultori care cultivă în total 1.500 ha.
În ceea ce priveşte inovaţia la nivelul produselor, o nouă tendinţă asupra
căreia s-a concentrat este aceea a produselor organice, cu scopul de a veni
în întâmpinarea solicitării consumatorilor. Directorul cooperativei, José
Manuel Fernández, afirmă: „avem o prezenţă solidă în supermarket-urile
din Europa care comercializează linii de produse organice, aşadar, trebuie
să fim prezenţi acolo şi prin produse organice”. Cooperativa dispune, de
asemenea, de un proces pentru producţia de Gazpacho şi Salmorejo
(băutură rece realizată din legume proaspete pasate fin), produse care
devin din ce în ce mai populare pe piaţa naţională. Cooperativa deţine şi un
laborator propriu autorizat care certifică produsele proprii, ceea ce reduce
timpul şi costurile. Pe lângă acestea, cooperativa asigură valoare adăugată
produselor sale graţie unei integrări pe verticală, care constă în integrarea
producţiei, procesării şi comercializării produselor proprii.
Cooperativa a contribuit la transformarea agriculturii într-o activitate
economică foarte importantă în regiune. Dezvoltarea progresivă a permis
crearea unui mare număr de noi locuri de muncă, în fiecare an,
îmbunătăţind şansele de găsire a unui loc de muncă pentru locuitori şi
oferindu-le astfel alternativa de a rămâne în zonă şi a nu pleca altundeva în
căutarea unui loc de muncă. Majoritatea locurilor de muncă de
manipulare/ambalare sunt ocupate de femei în scopul favorizării includerii
acestui grup în forţa de muncă agricolă. Mai mult decât atât, dezvoltarea şi
sporirea puterii de aprovizionare permit optimizarea situaţiei şi beneficiilor
de care se bucură membrii cooperativei.
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Cooperatica Agricolă San Isidro CASI: transformare istorică într-o
cooperativă concentrată preponderent pe un produs unic, cu sistem mixt
de comercializare/ vânzări (atât la origine, precum şi destinaţie)10
CASI poate fi considerată cea mai mare întreprindere specializată pe
cultura de roşii din lume. Încă de la înființare, principalul său obiectiv a
fost acela de a focaliza producţia/ oferta membrilor săi agricultori,
concentrându-se asupra unui produs de înaltă calitate şi dezvoltarea
durabilă a zonei înconjurătoare. Cooperativa Agraria y Ganadera San
Isidro (CASI) a fost înfiinţată în 1944 de un grup de agricultori care s-au
asociat pentru a-şi comercializa produsele, în principal, cartofi şi legume,
la momentul respectiv, la chioşcurile din pieţele zilnice. În anii 1960,
aceste chioşcuri din piaţă deveniseră neîncăpătoare, astfel încât au început
să caute un spaţiu mai mare unde să îşi poată depozita volumele din ce în
ce mai mari de produse şi de unde să efectueze licitaţii cu strigare, care
deveniseră principala metodă de vânzare. Tot la finele anilor 1960,
producţia de legume a câştigat în importanţă în provincia Almería. Cultura
de roşii a înlocuit-o pe cea de cartofi, devenind produsul cel mai
comercializat din cadrul CASI. În anii 1980, CASI a înregistrat o puternică
dezvoltare internă, iar numărul de membri a continuat să crească, ceea ce a
impus dezvoltarea unor servicii noi şi de mai bună calitate pentru membri,
mai ales crearea unui departament de servicii tehnice care să ajute
agricultorii să producă roşii de o calitate mai înaltă. Încă o dată, CASI a
depăşit capacitatea instalaţiilor deţinute şi a continuat să crească progresiv,
de-a lungul anilor 1990. În această perioadă, volumul a crescut simţitor şi,
de la o producţie de 40.000 de tone au ajuns să producă 140.000 de tone în
2000. În prezent pun pe piaţă 210 milioane de tone de produse destinate
unui număr de 1.500 de clienţi din întreaga Europă, având numai 4 centre
de lucru.
Roşiile sunt principalul produs comercializat, reprezentând 95% din
portofoliul cooperativei, deşi comercializează şi pepeni verzi, pepeni
10 Informaţii detaliate privind modelul CASI sunt disponibile online la adresa:
h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/5_spain_casi_dis.pdf
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galbeni, dovlecei şi castraveţi. CASI cumulează 30% din totalul vânzărilor
de roşii din Almería. Toate celelalte activităţi sunt concentrate asupra
serviciilor destinate membrilor: vânzarea de inputuri, servicii tehnice,
consultanţă în afaceri etc. Filosofia şi strategia de afaceri a cooperativei pot
fi rezumate în cele câteva cuvinte ale Preşedintelui: „Ar trebui să fim
mândri că facem parte din CASI, că dispunem de cea mai mare
concentrare de produse la sursă, roşiile cu cel mai bun gust, cele mai bune
preţuri de pe piaţă şi o marcă consolidată la nivel mondial. Cooperativa va
fi ceea ce vor hotărî membrii săi să fie. Atâta timp cât voi fi preşedinte, mă
voi lupta să îmbunătăţesc calitatea vieţii agricultorilor şi a familiilor
acestora”.
CASI este o cooperativă specializată cu preponderenţă pe un singur
produs, creându-şi o nişă specializată pe cultura roşiilor. Se bucură de o
marjă de piaţă în creştere, concentrându-se asupra asigurării unei calităţi
ridicate, oferirii de produse unice (denumire de origine protejată) şi un
sistem mixt de organizaţie a producătorilor şi vânzare la licitaţie menit să
obţină cel mai bun preţ pentru membrii săi. În calitate de cooperativă,
CASI depinde de sectorul de distribuţie a alimentelor şi legumelor, în
ansamblu. În general, CASI poate fi influenţată de diverse circumstanţe: 1)
pierderea rentabilităţii pentru agricultor ca urmare a creşterii costurilor sau
diminuării veniturilor; 2) înlocuirea produselor din Almería cu produse
non-UE. În această ultimă situaţie, ţara care afectează cel mai mult
producţia din Almería, pe termen scurt şi mediu, este Marocul, deoarece
exporturile acestora către Europa se fac în volume tot mai mari. Calendarul
de producţie este egal dar, totuşi, costurile produselor din Maroc (inclusiv
ambalarea şi transportul) sunt cu 25% mai scăzute decât cele din Almería.
În lumina acestor informaţii, strategia principală a CASI este aceea de a-şi
spori activitatea de export. De exemplu, cooperativa a încheiat de curând
acorduri cu societăţi olandeze de comercializare cu care să împartă
instalaţiile de pe teritoriul Olandei.
CASI încearcă să îşi îmbunătăţească activitatea comercială în scopul
majorării veniturilor pentru agricultori. Ca organizaţie dedicată complet
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teritoriului din care face parte şi integrată la nivel teritorial, CASI face
parte din denumirea specifică de indicaţie geografică protejată „Tomate
din La Cañada Níjar”, recunoscută ca atare din 2007. Aceste roşii au
caracteristici specifice, dificil de reprodus în alte regiuni, deoarece zona
unică influenţează calitatea produsului. Dificultăţile reale constante cu care
se confruntă cooperativele agricole din Andaluzia şi problemele lor
comune (de exemplu, pierderea puterii de negociere în raport cu marii
distribuitori) au dau naştere mai multor tentative de creare a unei mari
întreprinderi Andaluze. În 2006, a luat contact cu alte mari cooperative
spaniole, cum ar fi: Covap, Hojiblanca (DCoop) şi Agrosevilla. Intenţia era
aceea de a reuni laolaltă sectoarele de lactate, ulei de măsline, măsline de
masă şi roşii. Cu toate acestea, ceea ce ar fi putut fi o strategie reuşită s-a
dovedit a fi greu de pus în practică, date fiind dificultăţile de reunire a
caracteristicilor funcţionale ale cooperativelor implicate. Cu toate acestea,
CASI este membră a asociaţiei organizaţiilor de producători, care pledează
în favoarea unor poziţii comune pentru sector.
CASI este implicată în diverse întreprinderi public-private al căror rol
principal este acela de colectare, tratare şi reutilizare a reziduurilor
agricole. Susţinerea pe care o acordă metodelor de combatere integrată a
dăunătorilor (insecte prădătoare şi alte metode prin care nu se utilizează
pesticide) şi asistenţa tehnică destinată agricultorilor privind utilizarea şi
caracterul durabil al resurselor au avut un impact pozitiv asupra mediului
înconjurător. Este o cooperativă foarte activă în relaţia cu comunitatea din
care face parte, iar acest fapt poate fi observat şi prin susţinerea financiară
pe care o asigură diverselor proiecte, cum ar fi:
 Cercetare şi organizare de evenimente (conferinţe, ateliere) în cadrul

Universităţii din Almería.
 Promovarea alimentaţiei sănătoase şi a consumului de legume în şcoli.
 Finanţarea activităţilor de promovare a turismului din zonă, precum şi a
activităţilor culturale în provincia Almería.
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AgroIris SAT: Integrarea valorii adăugate şi comercializarea de
produse noi - elemente-cheie ale competitivității11
AgroIris este o societate care comercializează produsele agricultorilormembri şi clienţi. Misiunea sa principală este aceea de a creşte valoarea
fructelor şi legumelor comercializate pentru membrii proprii şi, de
asemenea, sporirea veniturilor în zona în care sunt situaţi agricultorii.
Conform obiectivelor formei sale juridice, Sociedad Agraria de
Transformación (SAT), care se consideră că face parte din economia
socială din Spania, este o societate de drept civil cu scop socio-economic
privind producţia, procesarea şi comercializarea de produse agricole,
creşterea animalelor şi gospodărire silvică. Scopul său constă, de
asemenea, în îmbunătăţire mediului înconjurător şi a zonelor rurale,
dezvoltarea agriculturii şi furnizarea de servicii în strânsă legătură cu
aceste zone.
Agroiris a fost înfiinţată la data de 1 iulie 1994 pentru a concentra laolaltă
eforturile a numeroşi agricultori de talie mică şi pentru a-i ajuta să obţină
preţuri mai bune şi să descopere pieţe noi. A înregistrat o creştere
constantă de la momentul înfiinţării până în prezent. Conducerea
cooperativei a încercat să atingă un nivel de creştere ordonată potrivit
nevoilor membrilor săi. S-au străduit să concentreze oferta de produse
proprii astfel încât să întrunească solicitările clienţilor, care sunt din ce în
ce mai mari şi care le solicită volume din ce în ce mai mari (de exemplu,
Aldi, Tesco, Carrefour, Lidl).
Activităţile principale includ comercializarea mai multor produse: ardeiul
este produsul cultivat în cea mai mare cantitate (peste 45 de milioane de
kilograme per an); pe locul doi se situează 3 produse esenţiale pentru
societate: castraveţi, pepene verde şi pepene galben, urmate de vinete şi
dovlecei şi, în cele din urmă, comercializează o serie de produse într-un
volum mai mic, şi anume: roşii „cherry”, fasole, struguri şi varză
chinezească.
11 Informaţii detaliate privind modelul AgroIris sunt disponibile online la adresa:
h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/10_spain_agroiris.pdf
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Principalii stakeholderi sunt cei 450 de membri, care cultivă 750 ha şi
oferă locuri de muncă unui număr de 1.500 de lucrători. Acţiunile pe
termen mediu şi lung se concentrează asupra consolidării grupului în
lumina recentelor fuziuni şi a acelora anticipate pentru viitor. Cooperativa
dispune şi de strategii variate pentru inovare în materie de produse şi pieţe
noi. Grupul a fost reorganizat în vederea reducerii costurilor şi maximizării
eficienţei. Strategia de investiţii a grupului vizează modernizarea
instalaţiilor celor mai vechi şi, de asemenea, efectuarea schimbărilor
necesare care să permită realizarea de economii de scară prin absorbţia
altor entităţi, cum ar fi: Campoalmería, Mayba şi Ejidoluz. Integrarea
valorii adăugate şi comercializarea de produse noi sunt elemente-cheie ale
concurenţei.
AgroIris respectă o gamă largă de standarde de calitate impuse de clienţii
săi la nivel european (Global Gap, IFS, şi BRC). Integrarea valorii
adăugate şi comercializarea de produse noi sunt obiective destinate sporirii
competitivităţii. Un exemplu în acest sens îl reprezintă produsele
exclusive, unul dintre acestea având o mare influenţă pe piaţa europeană:
un ardei denumit „Sweet” care este deosebit de popular date fiind calităţile
sale organoleptice sporite. Un alt proiect constă în legumele prelucrate,
mai ales, produsele preparate şi gata de mâncat. Cu toate acestea,
produsele proaspete sunt în continuare cele mai importante şi profitabile.
Drept urmare, AgroIris se concentrează pe îndeplinirea cerinţelor şi
întrunirea nevoilor pieţelor de consum privind produsele inovatoare.

4.2 Italia: Agraria Riva del Garda, Mezzacorona
Agraria Riva del Garda: model de sector integrat economic pentru
dezvoltarea teritorială12
Cooperativa Agraria of Riva del Garda a fost înfiinţată în 1926 din
dragostea agricultorilor locali pentru regiunea lor. Cooperativa s-a
12 Studiul de caz detaliat este disponibil la adresa:
h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/new_crops_it_case_study_1_agririva__en.pdf
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dezvoltat de-a lungul anilor ghidată de perspicacitatea şi pasiunea
membrilor săi, un exemplu elocvent de antreprenoriat cooperatist modern
tipic pentru Trentino, strâns legat de şi profund înrădăcinat în teritoriu.
Cooperativa a strâns laolaltă aproximativ 300 de membri producători de
struguri şi 1200 de cultivatori de măsline, dintre care 80 îşi oferă produsele
către Riva Agraria. Cooperativa Agraria poate fi considerată un sistem
economic integrat pentru dezvoltare teritorială, deoarece asigură asistenţă
membrilor săi, atât prin consultare pe teren la faţa locului, precum şi prin
produse agricole, pe lângă colectarea şi procesarea măslinelor şi
strugurilor, comercializarea, vânzarea directă şi promovarea produselor
finite, respectiv - a vinului şi a uleiului de măsline.
În 1926, Agraria Riva del Garda a fost înfiinţată, iniţial, ca asociaţie
agricolă care a devenit cooperativă, în 2000. Prima Asociaţie a fost
înfiinţată pentru a promova şi lansa producţia agricolă locală. Pentru a
susţine mai eficient producţia specifică din zona lacului Garda, în 1957, sau pus bazele unei cooperative vini-viticole şi unei pivniţe de vinuri, iar, în
1965, a fost construită o fabrică de ulei. Toată producţia provine din zona
Alto Garda (zona superioară a lacului Garda), partea cea mai sudică a
regiunii Trentino-Alto Adige, şi include malul nordic al lacului Garda şi
terenurile fertile din jurul oraşelor Riva del Garda, Nago-Torbole, Tenno,
Arco şi Dro, pe lângă o mică zonă deluroasă în Val di Ledro. Toată această
zonă este cunoscută sub numele de „Valea Inferioară a râului Sarca”.
Clienţii şi consumatorii sunt atât din Italia, precum şi din străinătate.
Promovarea teritoriului local şi a produselor sale agricole se realizează în
primul rând la Agraria Riva del Garda. Drept urmare, se promovează cu
mândrie conceptul de „produse cu zero km” - produse locale disponibile
direct de la producători pentru consumatori, cu trasabilitate directă în ceea
ce priveşte atât calitatea precum şi caracterul agricol durabil. În ultima
vreme, Agraria a deschis o zonă de restaurante (Corte del Tipico), unde
consumatorii pot degusta şi cumpăra uleiuri de măsline extravirgine DOP
Garda Trentino şi vinuri selectate Agraria (produsele tipice), pe lângă alte
specialităţi tipice de înaltă calitate din Trentino (peste 50 de produse
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etichetate şi garantate de marca principală Agraria şi produse în mare parte
de cooperative şi producători de la nivel local, cum ar fi: brânză, mezeluri,
carne, grappa, miere, gemuri, murături, conserve etc.).
Mezzacorona SCA (Italia): întreaga producţie a agricultorilor este
direcţionată către cooperativă, asigurând comercializarea sub o
denumire de marcă renumită13
Mezzacorona este una dintre cele mai vechi cooperative de pivniţe de vin
din Italia. A fost înfiinţată în urmă cu peste 100 de ani, în 1904, de 20 de
viticultori pionieri şi de atunci a continuat să se dezvolte, avansând prin
inovare şi îndeplinirea de proiecte importante, urmând întotdeauna firul
director comun al culturii şi valorilor cooperatiste, protejând veniturile
membrilor şi fiind profund înrădăcinată în comunitatea locală şi în zonă.
Primul grup de viticultori a hotărât să se asocieze pentru a-şi pune laolaltă
resursele, economisind astfel echipamente şi câştigând mai multă forţă pe
piaţă în vederea vânzării producţiei proprii.
Producţia se întinde pe mai mult de 2.600 de hectare de vii, în întreaga
regiune Trentino-Alto Adige, plus două unităţi vinicole în Sicilia (621 de
hectare în apropiere de Ragusa). Unele hectare sunt rezervate, de
asemenea, pentru producţia de fructe. Vinurile de Mezzacorona sunt
comercializate atât la nivel naţional, precum şi în străinătate. Pentru pieţele
externe, exporturile sunt gestionate de două societăţi: Prestige Wine
Imports Corp., care efectuează tranzacţii cu America de Nord, şi Bavaria
Wein Import pentru Germania, Austria şi Elveţia. Vinurile de
Mezzacorona sunt exportate de asemenea către Scandinavia, Marea
Pritanie, Europa de Vest şi Japonia.
Producţia realizată la Mezzacorona constă în vinuri roşii, albe şi spumoase,
14 varietăţi diferite de viţă de vie, atât locale, precum şi internaţionale,
cum ar fi: Pinot Gri, Chardonnay, Teroldego, Muller Thurgau, Marzemino,
Merlot etc. Nişa de piaţă a cooperativei a crescut exponenţial în ultimii ani,
13 Informaţii detaliate cu privire la modelul Mezzacorona sunt disponibile online la adresa:
h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/8_italy_mezzacorona_dis.pdf
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transformând Mezzacorona într-una dintre cele mai renumite mărci de vin
din Italia, fiind primul producător italian de Pinot Gri şi Chardonnay.
Mezzacorona produce, de asemenea, vin spumos Rotari Trentodoc, una
dintre cele mai renumite mărci la nivel mondial. Mezzacorona este o
cooperativă de tip mutual şi obiectivul său este acela de asigura beneficii
membrilor prin valorificarea, susţinerea şi sporirea producţiei de struguri şi
de vin şi prin comercializarea acestora sub aceeaşi marcă. Această funcţie
este foarte importantă pentru supravieţuirea agriculturii din zonele
muntoase, unde terenul aparţinând fiecărui agricultor-membru nu
depăşeşte 1 ha, aceştia dispunând, aşadar, de o capacitate limitată de
producţie şi de comercializare.
Mezzacorona dispune de o vastă reţea de parteneriate încheiate cu
majoritatea promotorilor importanţi de vinuri, produsele fiind prezentate la
evenimente internaţionale, cum sunt: VinItalia, de la Verona, şi Expo
2015, de la Milano. Cooperativa are o relaţie strânsă cu principalul institut
agricol naţional pentru educaţie, formare profesională şi cercetare
recunoscut la nivel internaţional, care îşi are sediul la San Michele
all’Adige. De asemenea, grupul doreşte să creeze, în mod deosebit,
legături cu hoteluri, restaurante şi alte localuri destinate turiştilor, în Italia
şi în străinătate, deoarece acestea creează un canal excelent de promovare
pentru produsele sale. Pentru turişti, dar şi pentru experţi, se organizează
tururi ghidate ale pivniţelor şi viilor. Cooperativa Mezzacorona este
membră a Federazione Trentina della Cooperazione şi, la nivel naţional, a
Asociaţiei Italiene de Management al Alimentelor & Băuturilor.
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4.3 România: Cooperativa Agricolă Lunca Someşului Mic,
Cooperativa Agricolă Legume de Vidra
Cooperativa Agricolă Lunca Someşului Mic: un model care reflectă
maniera în care beneficiile asigurate membrilor le pot spori încrederea
în forma de organizare de tip cooperatist14
Acest caz prezintă lansarea unei cooperative de talie mică pentru
comercializarea legumelor, în martie 2013, de către agricultorii dintr-un sat
din centrul României. Lansarea a fost facilitată de o echipă de facilitatori/
consultanţi externi plătiţi de Fundaţia Civitas, care a sprijinit formarea
grupului, consolidarea consensului şi a capacităţii de conducere şi
dezvoltarea strategiei de afaceri. Consultanţii au oferit, de asemenea, o
sumă mică de bani cu titlu de susţinere financiară, necesară pentru plata
salariului unui director de vânzări pe durata primului an de funcţionare a
cooperativei. Cooperativa joacă rolul de intermediar între agricultori şi
unele lanţuri de hipermarket-uri. Grupul s-a specializat pe cultura verzei şi,
într-o oarecare măsură, a cartofilor. În cei 3 ani de activitate, cifra de
afaceri a cooperativei s-a dublat, iar producţia a sporit cu 30%.
Cooperativa cumpără produsele (legume) de la membri şi, apoi, le vinde la
un preţ uşor mai ridicat către diferite supermarketuri. Procesul
funcţionează astfel: cooperativa vinde produsele membrilor către
supermarket-uri la un anumit preţ, din care îşi reţine cheltuielile
operaţionale (5% pentru membrii cu drept deplin sau 8% pentru membrii
afiliaţi) şi apoi repartizează restul excedentului între membri, în funcţie de
cantitatea livrată. Agricultorii sunt plătiţi de cooperativă la finele fiecărei
luni (pe data de 25 a lunii pentru luna anterioară), iar supermarketurile
efectuează plăţile către cooperativă în termen de 15 sau 25 de zile de la
livrare.

14
Studiul
de
caz
detaliate
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disponibil
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h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/new_crops_ro_case_study_1_lunca_somesului_mic_c
oop.pdf
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Modelul de afaceri al cooperativei se concentrează pe dezvoltarea
membrilor individuali. Astfel, contribuţia anuală a membrilor (1500 RON,
aprox. 350 Euro) şi procentul de 5% (sau 8% pentru membrii afiliaţi)
reţinut din vânzări generează fonduri suficiente pentru cheltuielile de
funcţionare ale cooperativei. Directorul de vânzări primeşte un comision
de 1,5% din vânzările către clienţii vechi (cei care erau deja contractaţi la
data angajării sale), dar poate primi un comision de până la 2% pentru noii
clienţi cu care încheie contracte.
Valoarea adăugată constă, în primul rând, în avantajul economic asigurat
membrilor, deoarece încasează un preţ mai mare pentru fiecare produs,
comparativ cu preţul pe care l-ar încasa de la depozitele cu vânzare cu
ridicata. În al doilea rând, membrii economisesc timpul pe care l-ar fi
petrecut altfel ocupându-se de comercializare (într-o piaţă deschisă sau cu
ridicata) şi îl pot folosi îngrijindu-şi mai bine ferma. În cel de-al treilea
rând, o mare valoare adăugată provine din accesul la informaţie şi
colaborarea de care se bucură, care ajută la dezvoltarea cooperativei (prin
accesul la finanţare) şi a propriei ferme (prin accesul la rate de scont pentru
inputuri şi posibilitatea de a le achita după recoltare).
Cooperativa nu foloseşte instrumente sau indicatori sociali specifici pentru
a cuantifica impactul pe care îl are asupra membrilor sau în cadrul
comunităţii. Indicatorii folosiţi cu predilecţie sunt cei economici. Membrii
îşi extind fermele, ceea ce denotă nivelul lor de implicare, dedicarea şi
dorinţa de a continua să lucreze şi să dezvolte cooperativa. De asemenea,
membrii beneficiază de un câştig mai mare ca urmare a comercializării
produselor proprii prin intermediul cooperativei, ceea ce sporeşte
încrederea membrilor în organizaţie. Cu privire la coeziunea socială şi
impactul economic la nivel local, mulţi dintre membrii care îşi
comercializează în prezent produsele prin intermediul cooperativei
obişnuiau să o facă în pieţe cu vânzare cu ridicata, iar acum locul lor din
pieţele cu vânzare cu ridicata este luat de producători de talie mai mică. În
principiu, membrii cooperativei au evoluat în interiorul canalelor lor de
distribuţie şi le-au oferit şi altora şansa să avanseze, de la vânzarea în pieţe
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la vânzarea cu ridicata. Cooperativa joacă de asemenea un rol destul de
important la nivelul societăţii, încurajând schimbările benefice de
mentalitate, prin schimbarea perspectivei legate de modul de organizare a
afacerilor şi prin deschiderea către accesarea de finanţare şi demararea de
proiecte în colaborare. Cooperativa a reuşit să suscite implicarea altor
actori din comunitate prin derularea unor iniţiative cum ar fi participarea la
mai multe proiecte pe teme agricole sau derularea de proiecte individuale
de către membri.
Cooperativa Agricolă Legume de Vidra: model de întreprindere nouînfiinţată care beneficiază de susţinere externă pentru consolidarea
capacităţilor, inclusiv de finanţare pentru a-şi pregăti terenul pentru
distribuţia eficientă a produselor membrilor15
Cooperativa Agricolă „Legume de Vidra” este situată în comuna Vidra,
judeţul Ilfov, foarte aproape de capitala României, Bucureşti şi a fost
înfiinţată în luna ianuarie 2013, beneficiind de susţinerea a două Fundaţii
din România: Fundaţia Româno-Americană - care a oferit finanţarea - şi
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - care a oferit consultanţa şi
asistenţa operaţională. În cei 3 ani de existenţă, cooperativa a înregistrat o
creştere constantă, în ceea ce priveşte atât numărul de membri înregistraţi
(de la 11 la 21 de membri), precum şi vânzările şi veniturile obţinute
(creştere de 100%, din 2014 până în 2015). Acest studiu de caz serveşte ca
exemplu pozitiv de întreprindere nou-înfiinţată susţinută cu finanţare şi
expertiză externe. De la convingerea agricultorilor de beneficiile asocierii,
până la dezvoltarea unei cooperative capabile să se susţină independent, în
creştere, cu performanţe, povestea Cooperativei Agricole „Legume de
Vidra” poate fi privită ca una abundând în lecţii de învăţat şi bune practici
de adoptat.
Modelul de afaceri de bază al cooperativei Vidra îl reprezintă
intermedierea vânzărilor produselor între membrii săi şi lanţul de
15
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de
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h�p://www.ies.org.ro/library/ﬁles/newcrops_ro_case_study_5_vidra_coopera�ve.pdf
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supermarketuri Mega Image SRL din Bucureşti. Pentru acest serviciu,
cooperativa câştigă 6% din totalul vânzărilor. Relaţia dintre cooperativă şi
supermarket este gestionată de un Director Executiv, care primeşte un
salariu fix. Procentul din vânzări, alături de contribuţia anuală a membrilor
(200 RON, aprox. 50 Euro) şi taxa de înregistrare pentru noii membri
(1000 RON, aprox. 250 Euro) acoperă cheltuielile operaţionale zilnice ale
cooperativei, inclusiv salariul Directorului şi rambursarea lunară a
împrumutului contractat pentru achiziţionarea unui autovehicul. În prezent,
Mega Image SRL este unicul client al cooperativei, după ce s-a renunţat
anterior la un sistem de vânzări online. După cum s-a menţionat,
colaborarea a demarat în 2014 şi continuă lin şi în prezent. Principiile de
bază ale contractului constau în asigurarea gratuită de inputuri şi
consultanţă pentru un grup nucleu de agricultori, astfel încât aceştia să
livreze legume proaspete, pentru o anumită perioadă de timp, la un preţ fix,
stipulat în contract.
Fiind o cooperativă nou-înfiinţată şi activând într-un mediu naţional care
nu este pe deplin conştient de caracteristicile unei astfel de organizaţii,
Cooperativa Vidra a reuşit să crească nivelul de conştientizare atât în
interiorul comunităţii, precum şi în afara acesteia. Astfel, a crescut
numărul de cereri de adeziune din partea producătorilor locali din Vidra
care au observat avantajele calităţii de membru al unei structuri asociative.
Treptat, existenţa acestei cooperative va încuraja şi alţi agricultori sau
producători să se asocieze, fie alăturându-se acestei cooperative, fie creând
alte structuri asociative şi contribuind astfel la coeziunea socială la nivel
local.
Catalizatorul pentru această creştere a nivelului de interes din partea
comunităţii locale l-a reprezentat, pe de o parte, contractul cu Mega Image
SRL - care a făcut ca membrii cooperativei să fie percepuţi ca fiind
producători buni şi, pe de altă parte, poziţia cooperativei de consultant
agricol recunoscut pentru agricultorii care aveau nevoie de certificatul de
producător - care contribuie la consolidarea capitalului social acumulat la
nivel local. Mai mult decât atât, anumite părţi interesate, cum ar fi:
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potenţiali cumpărători individuali, organizatori de târguri publice,
promotori de proiecte europene, alte structuri asociative sau, pur şi simplu,
vizitatori ai paginii Facebook contactează FDSC sau direct cooperativa
pentru a lansa invitaţii sau pentru a-şi exprima interesul faţă de activitatea
organizaţiei.
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5. Lecţii de învăţat de la regiunile care au dezvoltat cu success
cooperative agricole în Spania şi Italia
5.1 Spania – Clusterul de Cooperative Agricole din Almería16
Almeria este o comunitate agricolă situată într-o zonă din sudul Spaniei
care de-a lungul timpului a fost sărăcită, dar care este acum prosperă.
Această regiune ilustrează cooperarea stabilită şi interacţiunea dintre
agricultori, cooperativele agricole locale şi instituţiile şi banca
cooperatistă, rolul cooperativelor în generarea inovaţiei în procesul de
dezvoltare. Este un exemplu de „district industrial” agricol sau de grup
care a supravieţuit şi de importanţă a relaţiei cu alte forme de afaceri şi
instituţii, cooperativele fiind un factor promotor principal în rândul unei
mari diversităţi de modele de afaceri.
Sectorul fructelor şi legumelor din Almería generează o cifră de afaceri din
agricultură de aproximativ 2.000 milioane euro (2014), cu 15.500 de
agricultori, 13.000 de locuri de muncă în domeniul comercializării, 48.000
de locuri de muncă la ferme, 70 de cooperative şi peste 250 de afaceri
auxiliare (1.700 milioane euro). După ce s-a confruntat cu sărăcia şi
mişcări sociale în perioada postbelică, în 1955, în provincie, PIB-ul per
capita era cel mai scăzut din întreaga Spanie, deja relativ săracă (cu aprox.
40% mai scăzut decât în Italia). În prezent, Almeria se află printre primele
trei provincii din Spania, cu un nivel echitabil de creare de bunăstare.
Particularităţile cooperării în agricultură, în Almeria, sunt:
Întreprinderile agricole deţin, în medie, numai 2,0 hectare de teren
(aprox. 5 acri), majoritatea terenurilor sunt deţinute de familii sau
IMM-uri care se alătură cooperativelor agricole de comerţ.

Giagnocavo C., (2015), The Almería Agricultural Cooperative Cluster: building sustainable
agricultural cooperative communities (Grupul de cooperative agricole din Almería:
construirea de comunităţi de cooperative agricole durabile), Prezentare pentru NEW
CROPS-ERASMUS +, Vizită de Studiu, Almería, SPANIA, 20 noiembrie 2015
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Almeria este un exemplu de susţinere cluster pentru un model de
dezvoltare ne-industrială, durabilă și de succes, care nu poate fi
explicat sau înţeles dacă nu se studiază implicarea activă a
cooperativelor locale şi a instituţiilor ale acestora, inclusiv de credit.

Regiunea Almeria a traversat 4 etape de dezvoltare cooperatistă:
1. Etapa iniţială - 1960-1975
2. Lansarea - 1975-1990
3. Maturitatea - 1990-2000 agro-industrială
4. Clusterul – după 2000
În etapa iniţială, avocaţi tineri au vizitat oraşe mici explicând modelul de
afaceri al cooperativei. Au înţeles că agricultorii au nevoie de o structură
de comercializare care să le aparţină şi au căutat să organizeze cooperative.
Era nevoie de o metodă/finanţare care să transforme munca în capital.
Iniţial „banca” cooperatistă oferea împrumuturi negarantate. Cu toate
acestea, în absenţa investiţiilor şi îmbunătăţirilor, agricultorii puteau lucra
doar o parte din timp pe o suprafaţă de teren de dimensiuni atât de reduse
şi tot mai aveau nevoie să lucreze si pentru alţii. Cooperativele au oferit
răspunsul prin investiţie / inovare la etapa iniţială. Activităţile bancare
cooperatiste au fost create în mijlocul serelor şi s-au extins rapid. Astfel,
banca cooperatistă putea monitoriza activităţile, financiare şi agricole,
oferind expertiză şi cunoştinţe şi acţionând ca „liant” social. Decizia de
înfiinţare a unei ferme experimentale (Las Palmerillas) a fost foarte
importantă pentru a deplasa riscul experimental către ferma experimentală
a băncilor cooperatiste. După ce experimentele s-au dovedit a avea succes,
agricultorii au adoptat inovaţiile.
Cea de-a doua etapă (lansarea 1975-1990) a fost o perioadă caracterizată
de tranziţia către democraţie, rată a şomajului ridicată, absenţa culturii
antreprenoriale, lipsa de experienţă în operarea pe pieţele libere şi
concurenţă, degradarea mediului înconjurător, teamă şi instabilitate.
Răspunsul cooperativelor a fost crearea unei baze de cunoştinţe comune,
schimbarea de mentalitate de la ţăran la agricultor - fiind utilă pentru
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înţelegerea pieţelor şi cererii din partea consumatorilor, sectorului i s-a
acordat o voce politică, influenţarea politicii şi asigurarea unor instituţii
care lucrau în folosul comunităţii.
Etapa de maturitate (1990 - 2000) a fost o perioadă caracterizată de o
transformare culturală de la agricultură la modelul agro-industrial, ca
urmare a aderării la UE în 1986 şi concurenţei ulterioare. Răspunsul
cooperativelor a fost concentrarea pe tehnologie finanţată de cooperative:
control biologic, tehnologie pentru sere, îngrăşăminte ecologice, utilizare
precisă a apei, materiale plastice reciclabile cu utilizare prelungită,
înlocuitori de sol, colectare de deşeuri etc. Această perioadă a fost, de
asemenea, marcată de dezvoltarea cooperației de credit dincolo de
graniţele locale. La nivel global, s-a resimţit nevoia de a schimba
produsele agricole trecând de la o strategie privind mărfurile către o
strategie concentrată pe valoarea-adăugată/ client, printr-o participare mai
intensă la lanţul de aprovizionare. S-au furnizat, printre altele: asistenţă
tehnică şi de afaceri, cursuri specializate în domeniul agriculturii şi
formare în domeniul management-ului, asistenţă pentru cererile de
finanţări de tip „grant” şi cerinţe la nivel UE şi guvernamental. O
contribuţie deosebit de importantă din partea băncilor cooperatiste a
reprezentat-o calcularea implicaţiilor economice ale adoptării de noi
tehnologii (evitând familiarele metode empirice). Înfiinţarea, în 1998, a
Institutului Cajamar pentru Studii Sociale şi Economice a reprezentat
oficializarea angajamentului Cajamar privind studiile socio-economice. Sau creat confederaţii/ federaţii şi alte entităţi de reprezentare a
cooperativelor care să lupte pentru prezenţa politică şi să exercite presiune
prin acţiuni de lobby.
În cea de-a patra etapă – Clusterul - după 2000, cooperativele au adus
plus-valoare activităţilor de manipulare, de comercializare şi altor activităţi
asociate.
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Răspunsul cooperativelor la această etapă a fost contracararea
„atomizării”, cu instituţii cooperatiste care încurajează integrarea,
consolidarea/ dezvoltarea în scopul obţinerii unei puteri mai mari pe piaţă
şi de preţuri mai bune pentru produse. De asemenea, s-a investit în
tehnologii agricole şi complementare durabile şi în noi direcţii/ produse,
cum ar fi: energiile curate; exportul şi dezvoltarea de noi pieţe/ produse,
precum şi o mai bună reprezentare politică (organizaţii inter-profesionale,
federaţii, confederaţii etc.), profesionalizare (management).
Cooperarea în agricultură în Spania17
În Spania, cooperativele agricole au asigurat, în 2012, 60% din valoarea
produselor agricole finite din Spania şi 30% din valoarea producţiei brute
din industria alimentară din Spania (deşi cooperativele reprezintă 13% din
societăţi).
17

Giagnocavo C. (2015), Overview of EU and Spanish Agricultural Cooperatives (Prezentare
generală a Cooperative agricole din UE şi Spania), prezentare pentru New Crops Erasmus
+, 20 noiembrie 2015.
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Cifre complete privind cooperativele
agricole din Spania
Numărul de cooperative
Numărul de membri
Cifra de afaceri (milioane =M€)
Total locuri de muncă (directe)
Vânzări per angajat (€)

2012
3.844
1.179.323
25.696
98.999
259.555

Principalele sectoare cooperatiste în 2012 (în ordinea cifrei de afaceri)
Sectoare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

% cifra de afaceri 2012/ total
cooperative agroalimentare
24,1%
12,9%
12,8%
10,3%
8,5%
7,2%
5,3%
3,5%
3,2%
2,0%
1,9%
1,7%
1,4%
1,2%
0,9%
0,8%
97,6%

Fructe şi legume
Ulei de măsline
Bunuri
Nutreţ
Culturi arabile
Vin
Lactate
Porcine
Avicultură
Servicii
Măsline de masă
Ovine şi caprine
Bovine
Orez
Magazine
Nuci şi fructe uscate
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5.2 Italia - Regiunea Trentino - campioana cooperării18
Regiunea Trentino are o populaţie de o jumătate de milion de locuitori,
dintre care aproximativ 170.000 sunt membri ai unor cooperative. În două
familii din trei există cel puţin un membru. Pe un teritoriu cu două sute de
municipalităţi se regăsesc aproximativ cinci sute de cooperative.
Societăţile cooperative din Trentino asigură un loc de muncă stabil pentru
peste 20.000 de lucrători. Cooperativele deţin marje de piaţă relevante în
Trento: peste 90% în agricultură, 60% în credite rurale, 40% în
aprovizionarea cu alimente cu Cooperative Families (Familiile
Cooperatiste). Valoarea producţiei anuale a cooperativelor din Trentino se
cifrează la € 2 miliarde şi € 600 milioane.
Modelul Trentino
Sistemul de cooperative din Trentino are trei particularităţi:
1. Cu câteva excepţii, întreprinderile cooperative sunt de talie medie şi
mică, ca urmare a conformaţiei morfologice tipice a mediului montan,
care este format din numeroase văi, trei sferturi din suprafaţă depăşind
o mie de metri. Au putut să beneficieze de pe urma acestei limitări
prin crearea unei legături strânse, de apartenenţă, cu comunităţile şi
prin garantarea participării active a membrilor.
2. O altă caracteristică este dată de structura pe mai multe niveluri
constituită de o reţea de cooperative de bază organizate în sectoare
omogene prin consorţii de gradul 2, cu scopul de a coordona
activitatea de afaceri şi de a îmbunătăţi pieţele de referinţă din Italia şi
din străinătate.
3. Toate cooperativele de gradul I şi consorţiile găsesc o sinteză în ceea
ce priveşte reprezentarea, protecţia şi coordonarea strategică prin
Federazione Trentina della Cooperazione (FTC). FTC este singura
entitate care reprezintă întreaga mişcare cooperatistă locală.

18 Cooperazione Tren�na (2015), Federazione Tren�na della Cooperazione, Fare una
cooperativa. Istruzioni per l’uso, p.6 - 7.
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Cooperarea în agricultură în Trentino19
Cooperativele Trentine reprezintă aproape toată producţia agricolă în
sectorul vini-viticol, a fructelor şi al legumelor din teritoriu. Având
aproximativ 23.000 de membri, care furnizează produsele proprii pentru
procesare şi comercializare, aproape o sută de cooperative de gradul 1,
structuri articulate de consorţii cu aproximativ 1.500 de angajaţi
permanenţi şi peste 2.000 de lucrători sezonieri, cooperarea în agricultură
se află la bazele procesării şi comercializării produselor agricole din
provincia Trento.
Puterea acestui sector este legată şi de supremaţia cooperării în agricultură
din Trentino: respectând întocmai principiul „mutualităţii”, fiecare
partener este obligat să transmită către cooperativă producţia proprie, în
integralitatea sa. Această alegere este o caracteristică particulară şi
distinctivă a cooperării din Trentino.
Cooperativele agricole, cum sunt Familiile Cooperatiste (Cooperative
Families) şi Casele Rurale (Cassa Rurale), au început să se dezvolte la
finele secolului al XIX-lea pentru a scăpa de sărăcie şi exploatare şi pentru
a le permite ţăranilor, mici proprietari de terenuri să obţină acele beneficii
economice şi de calitate a produselor pe care numai o întreprindere
cooperativă putea - şi poate în continuare - să le asigure.
Mulţumită formei de organizare a cooperativelor şi culturii de autogestionare, partenerii din cooperative au putut construi forme de organizare
care au putut face faţă schimbărilor epocale din industria agroalimentară şi
asigura un venit demn pentru membri.
Preocuparea pentru calitate, conservarea mediului înconjurător din punctul
de vedere al turismului şi calităţii vieţii, sporirea numărului de locuri de
muncă şi crearea de mărci puternice renumite la nivel mondial au permis
agriculturii din Trentino să producă un impact semnificativ asupra
concurenţei pe toate pieţele mondiale şi să asigure remuneraţia necesară
pentru membrii-producători.
Doriga� M., Il movimento cooperative trentino oggi, Capitolo 4 in Guida alla
cooperazione tren�na, p. 100 - 101
19
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