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CUVÂNT ÎNAINTE AL AUTORILOR 

Programele de cooperare transfrontaliere ne relevă, prin fiecare caz analizat, necesitatea 
colaborării și potențialul de dezvoltare economică al comunelor vecine. Granițele dintre 
state nu pot opri comune cu nevoi și direcții de dezvoltare similare să comunice, să învețe 
unele de la celelalte și să creioneze programe de dezvoltare cu resurse și beneficii 
comune.  

Este și cazul localităților Csengersima din Ungaria şi Culciu din România, care au deja 
experiențe fericite de a lucra împreună.  Și cum să nu fie așa, atunci când ambele localități 
se pot mândri cu oameni harnici și autorități cu viziune! Studiul nostru reliefează câteva 
similarități în ceea ce privește un domeniu de activitate important pentru cele două 
localități – agricultura. Plecând de la aceste puncte comune, recomandările noastre merg 
în direcția continuării colaborării într-o modalitate mult mai specifică, pentru a putea 
eficientiza eforturile de valorificare a resurselor locale din agricultură.  

Având în vedere componenta socio-economică a celor două comune, experiențele 
existente în  zonă cu privire la cooperativele agricole sau de producție, dar și legislația 
uniformă, credem că economia socială este o cale viabilă pentru dezvoltarea locală. Mai 
mult, cadrul de cooperare dintre județele Satu-Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg  permite 
proiectelor comune de acest gen să acceseze finanțări din partea unor structuri mai mari, 
de genul GECT (Grupare Europeană pentru Cooperare Teritorială).  

Studiul oferă câteva cazuri de succes în cazul cooperativelor, unul dintre acestea fiind 
specific legat de producția și procesarea fructelor (o resursă comună a celor două 
localități), care sunt menite să ofere informații și un impuls în deschiderea acestei noi 
direcții de cooperare. Proximitatea față de orașe mari precum Satu Mare, Baia Mare, 
Nyiregyháza și Debrecen reprezintă o oportunitate deosebită pentru desfacerea 
produselor locale, iar penetrarea acestor piețe va fi un efort comun de marketing și 
vânzare mai eficient în cazul colaborării.  

Nevoi comune, oportunități de piață, voință de dezvoltare, experiențe pozitive de 
cooperare, cadru legislativ și de finanțare favorabile, credem că sunt întrunite suficiente 
ingrediente pentru a discuta despre proiecte comune în domeniul economiei sociale.  

Vă dorim mult succes în ceea ce veți întreprinde!  

 

Echipa AGENDA SETTING   
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REZUMAT  

 CSENGERSIMA (HU) CULCIU (RO) 

Demografie 

Localizare 

- 703 locuitori la Recensământul 
din 2011 care trăiesc în 281 
gospodării 
- 94% din populaţie are limba 
maternă maghiara 
- Localitate de graniţă 

- 3.884 locuitori la Recensământul 
din 2011 care trăiesc în 1.331 
gospodării 
- 43% din populaţia are limba 
maternă româna iar 53% din 
populaţie are limba maternă 
maghiara 
- Localitate situată la 26 km de 
graniţă 
 

Economie - Principalul angajator din 
microregiune: fabrica de 
încălţăminte din Csenger 
- Număr redus de firme, în special 
firme mici, care oferă locuri de 
muncă puţine la număr şi cu 
caracter sezonier 
 

- 2011: 39 de firme înregistrate în 
comună, o parte inactive, oferă 
locuri de muncă pentru 36 de 
angajaţi  

Agricultură - Tradiţii în cultura legumelor şi a 
fructelor 
- Zonă renumită pentru producţia 
de mere 
- Competitivitate redusă datorită 
fărâmiţării exploataţiilor agricole şi 
tehnologiei depăşite 

- 80% din populaţia comunei 
desfăşoară activităţi agricole ca 
activitate principală sau pentru 
subzistenţă 
- Terenuri de bună calitate, dar 
fărâmiţate, tehnologie învechită 
- Tinerii au înfiinţat ferme 
legumicole sau zootehnice 
 

Ocuparea forţei 

de muncă 

- Locuri de muncă în administraţia 
publică locală şi la un număr redus 
de firme din regiune (la mai puţin 
de 15 km distanţă de comună) –  
- Forţă de muncă slab calificată 
- Posibilităţi de muncă în folosul 
comunităţii pentru persoanele din 
categorii defavorizate 

- Locuri de muncă în special în 
Satu Mare (la o distanţă mai mare 
de 15 km faţă de comună) 
- 108 locuri de muncă în comună 
în anul 2011, din care 70 în 
sectorul public (şcoală, 
administraţie publică, asistenţă 
socială, sănătate) 
- Forţa de muncă fără calificări 
relevante pe piaţa muncii 
- Proporţie crescută a persoanelor 
beneficiare de venituri din sistemul 
asigurărilor sociale 
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 CSENGERSIMA (HU) CULCIU (RO) 

Direcţii de 

dezvoltare 

- Dezvoltarea agriculturii 
- Dezvoltarea educaţiei  
- Dezvoltarea turismului 
- Întărirea sectorului civil 
- Utilizarea energiilor regenerabile 
 

- Imbunătăţirea mediului de trai 
- Creşterea capacităţii de 
producţie a economiei locale 
- Dezvoltarea agriculturii 

Asociativitate - În legea din 1992 referitoare la 
cooperative accentul este pus pe 
proprietatea privată. Aplicarea legii 
a dus la desfiinţarea 
cooperativelor de tip socialist. 
- Legea X. din anul 2006 introduce 
conceptul de “cooperative 
sociale”, al căror scop este 
sprijinul şomerilor şi al persoanelor 
defavorizate. 
 

- În România, cooperativele sunt 
definite de Legea nr. 1/2005. 
Societatea cooperativă este un 
agent economic cu capital privat, 
ce poate activa în orice domeniu 
de activitate. 
- Principalele obstacole în calea 
dezvoltării sectorului cooperatist 
sunt moştenirea istorică, 
cooperativele fiind asimilate 
deseori cu formele de organizare 
specifice comunismului, dar şi 
lipsa informării în domeniu. 
 

 

 

 

 

 

Oportunităţi de 

colaborare 

 
 
Proiecte comune ale partenerilor în zona transfrontalieră: 

- Identificarea şi atragerea de noi actori economici în activităţile 
programului, în utilizarea investiţiilor realizate în cadrul 
proiectului 

- Dezvoltarea de noi programe de formare profesională în funcţie 
de nevoile identificate şi implicarea în aceste cursuri a unui 
număr cât mai mare de persoane 

- Realizarea unor modele de bune practici pornind de la 
experienţele proprii în ceea ce priveşte programele de formare 
respectiv dezvoltarea iniţiativelor de afaceri, promovarea 
acestora la nivelul sistemelor socio-economice şi administrative 
ale celor două ţări 

- Dezvoltarea infrastructurii nou create, identificarea de noi 
funcţionalităţi 

- Pregătirea de noi proiecte ce continuă procesele de dezvoltare 
începute 
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Capitolul 1. 

Descrierea celor 

două localităţi 

În acest capitol veţi găsi sintetizate principalele date 
demografice, dar şi informaţii despre infrastructura celor două 
comune partenere. 
 

 

Capitolul 2. Direcţii 

de dezvoltare 

 
 
Acest capitol vă va oferi o imagine de ansamblu a principalelor 
direcţii de dezvoltare asumate de autorităţile locale din cele două 
comunităţi în documentele proprii de planificare. 

 

Capitolul 3. Forţa 

de muncă. 

Ocuparea 

 
 
Cel de-al treilea capitol structurează informaţii despre forţa de 
muncă din cele două comune în contextul activităţilor economice 
specifice regiunii. 

 
Capitolul 4. 

Situaţia existentă 

în agricultură 

 
 
Acest capitol însumează caracteristicile din domeniul agricol 
specifice celor două comunităţi partenere. Se descriu tipurile de 
teren, de culturi, calitatea solurilor, producția medie obținută în 
acest sector. 

 

Capitolul 5. Forme 

de activitate în 

agricultură 

 
Capitolul descrie principalele forme de desfăşurare a activităţilor 
agricole din punctul de vedere al legislației, oferind informaţii 
despre cadrul de organizare şi funcţionare a activităţilor 
economice din cele două ţări. Pe baza informațiilor din acest 
capitol se vor putea lua decizii asupra formei de colaborare la 
nivel juridic. 
 

Capitolul 6. Şansa 

economiei sociale 

 

In acest capitol sunt descrise argumente pentru încurajarea 
dezvoltării sectorului cooperatist în cele două unități teritorial 
administrative. Ne exprimăm speranţa că informaţiile oferite în 
acest capitol vor ajuta persoanele interesate să-şi depăşească 
temerile provenite din moşternirea istorică şi să înţeleagă faptul 
că în colaborare cu alte persoane cu acelaşi interese vor putea 
adăuga plus valoare activităţilor desfăşurate. 
 

Capitolul 7. Modele 

de succes ale 

economiei sociale 

Modelele de bune practici prezentate în acest capitol sunt 
menite să întărească ideea nevoii de cooperare prezentată în 
capitolul anterior. Capitolul prezintă de asemenea iniţiative 
practice, funcționale, ale unor oameni obişnuiţi, care au avut 
curajul să schimbe imaginea negativă a unui sector de activitate 
încă puţin înţeles în regiune. 
 

Capitolul 8. 

Recomandări finale 

Capitolul cuprinde propunerile pentru continuarea îmbunătățirii 
calității vieții persoanelor defavorizate ce reprezintă grupul țintă 
al proiectului. 
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CAPITOLUL 1. DESCRIEREA CELOR DOUĂ LOCALITĂŢI 

 

COMUNA CSENGERSIMA 

 

Comuna Csengersima este situată în Regiunea Észak-Alföld, 
Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, învecinându-se spre S-E cu 
România, fiind o localitate care se găseşte lateral de DN49, 
către est. Pe teritoriul său se găseşte un punct de trecere a 
frontierei pentru persoane şi mărfuri.  

Suprafaţa localităţii este de 2.380 de hectare, iar populaţia sa a 
fost de 703 persoane la Recensământul din 2011. La nivel de 
microregiune, Csengersima este o localitate mare, cu o 
densitate redusă a populaţiei.  

Populaţia totală a comunei, conform datelor Recensământului 
din 2011, este de 703 de locuitori, din care 326 bărbaţi şi 377 
femei. Faţă de Recensământul din 2001, populaţia a cunoscut 
o foarte uşoară scădere, la acel moment fiind înregistrate 707 
persoane.  

Din totalul populaţiei, 130 de persoane au vârsta sub 14 ani, 207 
au vârsta cuprinsă între 15 – 39 ani,  172 au vârsta cuprinsă 
între 40 – 59 ani, 107 între 60 – 69 ani şi 87 persoane au vârsta 
peste 70 de ani. Aceste persoane trăiesc în 281 de gospodării, 
numărul mediu de persoane pe gospodărie fiind de 2.5.  

În Csengersima 662 de persoane vorbesc limba maghiară, 27 
de persoane limba română şi 25 de persoane limba romani.  

 

Tabelul 1. Situaţia demografică în Csengersima, 2011 

Total 
populaţie 

Femei Bărbaţi 0 – 14  

ani 

15 – 39 
ani 

40 – 59 
ani 

60 – 69 
ani 

Peste 70 
de ani 

703 377 326 130 207 172 107 87 

Sursa datelor: Institutul Central de Statistică 
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Infrastructură.După alegerile din 1990, localitatea s-a desprins de Oraşul Csengersima, 
creându-şi propria primărie. După 1990 Csengersima a avut 3 primari care au realizat o 
serie de dezvoltări la nivelul comunei: 

- 1993 – este introdusă reţeaua telefonică, primul pas în dezvoltarea 
telecomunicaţiilor 

- 1994 – este construită reţeaua de alimentare cu gaze naturale, oferind o sursă 
sigură şi încă pe atunci ieftină de încălzire a locuinţelor 

- 2000 – este realizată o pistă de biciclete ce leagă graniţa de digul de protecţie şi 
traversează principala stradă a localităţii 

- 2000 – autorităţile locale au început un program de construire a unor locuinţe 
pentru închiriere, în cadrul căruia, în 3 etape, în trei clădiri, au fost construite 14 
locuinţe din fonduri nerambursabile 

- 2001 – este realizată reţeaua de canalizare şi o staţie de epurare a apei ce 
deserveşte 3 localităţi învecinate (Csengersima, Szamosbecs, Szamostatárfalva) 

- 2001 – este introdusă reţeaua de televiziune prin cablu, care apoi a oferit şi servicii 
de internet de bandă largă accesibile azi în fiecare locuinţă 

- 2001 – primăria s-a mutat într-o clădire nouă 
- 2006 – centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice s-a mutat într-o clădire renovată 

în urma retrocedării către biserica reformată  
- 2006 – şcoala generală din localitate (care după inundaţiile din 1970 a funcţionat 

într-o clădire nou construită, cu două niveluri)a început să deservească două 
comunităţi învecinate (Csengersima şi Gacsály); ulterior, cu sprijinul autorităţilor 
judeţene, au mai fost construite 2 săli noi de clasă şi o sală de sport 

- 2010 – este renovată clădirea grădiniţei din localitate, cu sprijinul Ministerului de 
Interne 

- 2011 – tot cu sprijinul Ministerului de Interne, este renovată clădirea în care îşi 
desfăşoară activitatea medicul de circumscripţie 

- 2011 – în cadrul unui proiect transfrontalier maghiar-român începe construcţia unei 
pieţe de desfacere a legumelor şi fructelor şi a unui centru frigorific la hotarele 
localităţii 

- 2011 – Asociaţia de Utilitate Publică Csengersimáért şi Biserica Romano-Catolică 
realizează în parteneriat un centru comunitar şi o nouă capelă catolică 

- În ultimii 5 ani, două organizaţii nonguvernamentale au devenit mai active şi au 
început o serie de activităţi care şi-au propus ca scop păstrarea tradiţiilor din 
Csengersima şi Nagygéc şi dezvoltarea spiritului civic în cele două localităţi.   

Dezvoltarea comunei s-a accelerat în ultimele decenii, graţie colaborării între diferite 
categorii sociale dar şi cooperării transfrontaliere de succes ce îşi are rădăcinile în relaţiile 
construite pornind de la punctele tari ale regiunii. 
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COMUNA CULCIU 

 

Comuna Culciu este situată în centrul Judeţului Satu Mare, la 25 
de km de Municipiul Satu Mare pe DJ193, având în componenţă 6 
localităţi: Apateu, Corod, Culciu Mic, Culciu Mare, Cărăşeu, Lipău.  

Populaţia totală a comunei, conform datelor Recensământului din 
2011, este de 3.884 de locuitori, din care 1.928 bărbaţi şi 1.956 
femei, care trăiesc în 1.331 de gospodării, numărul mediu de 
persoane pe gospodărie fiind de 2.82, puţin peste media judeţului 
Satu Mare (2.76).  

Faţă de Recensământul din 2002, populaţia comunei a înregistrat 
un trend uşor descrescător, similar altor localităţi rurale din 
regiune, la acel moment fiind luate în evidenţă 4.013 persoane, din 
care 1.922 bărbaţi şi 2.091 femei.  

Din totalul populaţiei, 727 de persoane au vârsta sub 14 ani, 1225 
au vârsta cuprinsă între 15 – 39 ani,  983 au vârsta cuprinsă între 
40 – 59 ani, 480 între 60 – 69 ani şi 469 persoane au vârsta peste 
70 de ani.  

După limba maternă vorbită, populaţia comunei este formată din 
1.677 persoane cu limba maternă română, 2.061 de persoane cu 
limba maternă maghiară, 3 persoane cu limba maternă ucraineană 
şi 8 persoane cu limba maternă nedeclarată.  

 

Tabelul 2. Situaţia demografică în Culciu, 2011   

Total 
populaţie 

Femei Bărbaţi 0 – 14 
ani 

15 – 39 
ani 

40 – 59 
ani 

60 – 69 
ani 

Peste 70 
de ani 

3884 1956 1928 727 1225 983 480 469 

Sursa datelor:  Institutul Naţional de Statistică (Recensământ 2011) 
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Infrastructură. Comuna Culciu a avut în vedere dezvoltarea nivelului de trai al locuitorilor 
atunci când a implementat o serie de proiecte care au condus la schimbarea imaginii 
comunei.  

- Reţeaua de gaz. În momentul de faţă doar în localităţile Culciu Mare şi Cărăşeu 
este demarată o lucrare de introducere a gazului metan, finalizată în procent de 
50%. Se caută posibilităţi de introducere a gazului metan în toate localităţile 
aparţinătoare.  

- Apă potabilă şi canalizare. Printr-un proiect de modernizare a infrastructurii rurale, 
comuna dispune în prezent de un sistem de canalizare a apelor uzate menajere şi 
o reţea de alimentare cu apă.  

- Infrastructura rutieră. În comună doar drumul judeţean este asfaltat şi o parte din 
lungimea drumurilor comunale este pietruită. Pistă pentru biciclişti nu există în 
comună, cu toate că numărul mare de biciclişti ar justifica o investiţie in acest sens. 
Pentru siguranţa pietonilor, este necesară crearea şi reabilitarea trotuarelor în 
toate localităţile aparţinătoare comunei. O problemă existentă în cazul fiecărei 
localităţi este lipsa drumurilor agricole. Din acest motiv utilajele agricole utilizează 
drumurile principale, încetinind circulaţia, sporind pericolul de producere a 
accidentelor, şi distrugând carosabilul. Pentru comune o problemă serioasă este 
legată de întreţinerea podurilor, podeţurilor. 

- Iluminatul public. Iluminatul public este asigurat în comună, proporţia ariei 
conectate la reţeaua de curent electric este de 99%. 

- Comunicaţii, Internet. În comună există acces la Internet, Primăria este conectată 
la reţea, dar numărul locuitorilor care utlizează serviciul este relativ mic. Cea mai 
importantă cauză este venitul mic, marea parte a populaţiei nu deţine calculator, 
şi nu are acces la Internet. Unele localităţi nu sunt conectate la reţeaua de telefonie 
fixă şi nici nu au acoperire GSM din partea niciunui operator de telefonie mobilă. 

- Sănătate. În ceea ce priveşte infrastructura instituţiilor de sănătate (în comună sunt 
două cabinete medicale şi un punct de lucru) sunt necesare încă trei puncte de 
lucru în alte trei localităţi din comună. Întreţinerea sanitară se face de către un 
medic cu diplomă în domeniu şi de către 3 asistenţi. Un cabinet stomatologic 
funcţionează în clădirea dispensarului medical din Cărăşeu, tot aici se află o 
farmacie privată cu un punct de lucru în Culciu Mare. Clădirile dispensarelor sunt 
în proprietatea administraţiei publice. Nu există o organizaţie civilă cu profil sanitar. 

 

Elementul decisiv în dezvoltarea comunei este reducerea migraţiei în rândul locuitorilor, 
în special în rândul tinerilor cu studii medii sau superioare. Pentru atingerea acestui scop 
este necesară crearea şi extinderea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă, 
asigurarea accesului la diferite servicii publice, crearea imaginii atractive a localităţii, 
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accesibilitatea cursurilor de formare, crearea posibilităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
realizarea dezvoltării condiţiilor pentru petrecerea timpului liber în mod civilizat, 
extinderea serviciilor şi întreţinerii sociale. 

Asigurarea serviciilor menite să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei se bazează 
pe cooperarea între sfera civilă, privată şi publică. Acest lucru nu va fi posibil dacă nu va 
avea loc o schimbare de atitudine faţă de societate în rândul localnicilor.  
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CAPITOLUL 2. DIRECŢII DE DEZVOLTARE  

 

COMUNA CSENGERSIMA 

 

Comuna Csengersima urmăreşte dezvoltarea regiunii din care 
face parte şi în acest scop se află în permanentă căutare şi 
motivare a potenţialilor parteneri. Direcţiile de dezvoltare propuse 
sunt enumerate mai jos:  

- Dezvoltarea agriculturii 

- Dezvoltarea educaţiei  

- Dezvoltarea turismului 

- Întărirea sectorului civil 

- Utilizarea energiilor regenerabile. 

 

Pentru a răspunde provocărilor acestor direcţii de dezvoltare, Comuna Csengersima a 
implementat/implementează proiecte ce au în vedere principalul motor economic al 
regiunii, şi anume agricultura. Prin aceste proiecte Comuna Csengersima doreşte să 
pună la dispoziţia producătorilor locali tehnologii moderne de prelucrare şi valorificare a 
producţiei agricole:  

- HURO/0802/114_AF Piaccsarnok      1.811.768 € 

- HURO/1001/106/2.3.2 Gyümölcsöző együttműködés   196.055 € 

- HURO/1001/222/2.1.2 ECOCOOP-SZATMÁR    65.019 € 

- HURO/1101/121/1.3.3 Zöldhulladék      875.154 € 

Proiectele de viitor ale Comunei Csengersima continuă preocupările începute în 
proiectele implementate până în prezent: 

- Realizare bază logistică şi incubator pe raza Comunei Csengersima 

- Obţinerea titlului de parc industrial pentru un teren situat lângă DN49, care să 
permită nu doar investiţii importante ci şi oportunităţi de dezvoltare concentrate 
pentru crearea de noi locuri de muncă  

- Stimularea şi susţinerea investitorilor, advocacy şi lobby în zona de afaceri – 
dezvoltarea cooperativelor sociale 
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- Sprijinul logistic pentru antreprenoriat şi pentru ocuparea forţei de muncă în 
localitate – cooperativă socială de producere a paleţilor 

- Susţinerea procesării produselor agricole locale. 

 

 

COMUNA CULCIU 

 

Elementul decisiv în dezvoltarea comunei este reducerea migraţiei 
în rândul locuitorilor, în special în rândul tinerilor cu studii medii sau 
superioare. 

Avantajul comunei din punct de vedere economic constă în 
apropierea graniţelor şi de apropierea zonei industriale frontaliere. 
Poziţia comunei ca centru al asociaţiei microregionale oferă 
avantaje multiple pentru dezvoltarea economiei locale. 

Poziţionarea ei avantajoasă în apropierea Municipiului Satu Mare oferă posibilitatea 
creării zonelor industriale, iar datorită preţurilor mai scăzute ale terenurilor, comuna are 
un atu important în atragerea investitorilor. 

 

Direcţiile de dezvoltare1 asumate de Comuna Culciu la momentul realizării strategiei de 
dezvoltare: 

 

Îmbunătăţirea mediului de trai 

- Crearea/reabilitarea infrastructurii de bază  
- Crearea şi extinderea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă 
- Crearea imaginii atractive a localităţii 
- Accesibilitatea cursurilor de formare 
- Crearea posibilităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Creşterea capacităţii de producţie a economiei locale 

- Dezvoltarea unui mediu comercial inovator  
- Crearea locurilor de muncă care necesită pregătire superioară şi care corespund 

cerinţelor UE 

                                                           
1 Informaţiile complete referitoare la direcţiile de dezvoltare sunt disponibile pe pagina 

webhttp://www.primariaculciu.ro/culciu_direc%C8%9Bii-de-dezvoltare-61.html 
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- Intensificarea relaţiilor economice internaţionale 
- Creşterea nivelului de pregătire a populaţiei locale 
- Sporirea competitivităţii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, facilitarea cooperării 

în reţele 
- Atragerea producătorilor locali în procesul de fabricaţie, asigurând o piaţă sigură 

şi continuă pentru materii prime şi produse semi-preparate 
- Introducerea noilor tehnologii în producţie, fabricare şi comercializare 
- Lărgirea cercului de parteneriat al comunei 
- Marketing de regiune şi de comună 
- Crearea unei instituţii care se va ocupa de managementul posibilităţilor de 

investiţii, de informarea investitorilor, de crearea liniilor de comunicaţie 
- Amenajarea zonei industriale. 

 

Dezvoltarea agriculturii 

- Creşterea competitivităţii producătorilor din Culciu prin ridicarea nivelului de 
prelucrare a produselor, diversificarea agriculturii, cooperarea şi motivarea 
antreprenorilor 

- Susţinerea inovaţiilor, a dezvoltării şi formarea structurii în agricultură pentru 
creşterea competitivităţii 

- Crearea capacităţii de industrie prelucrătoare 
- Reabilitarea drumurilor din periferii în vederea creşterii accesabilităţii parcelelor, 

pădurilor şi fermelor 
- Amenajarea halei industriale care va găzdui târgul de animale şi produse locale, 

hală frigorifică, mini-abator, birou de informaţii pentru agricultori 
- Educarea şi informarea celor ce lucrează în agricultură 
- Crearea backgroundului infrastructural care va asigura prelucrarea, marketingul şi 

comercializarea 
- Crearea de noi locuri de muncă 
- Asigurarea pieţei pentru producătorii locali 
- Înfiinţarea Asociaţiilor de Producţie 
- Alinierea la cerinţele europene. 

 

Prin implementarea proiectelor din zona transfrontalieră, cei doi parteneri au gândit şi o 
strategie de sustenabilitate a acestora. Astfel, pe termen lung, rezultatele obţinute 
creează premisele pentru: 
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- Identificarea şi atragerea de noi actori economici în activităţile programului, în 
utilizarea investiţiilor realizate în cadrul proiectului 

- Dezvoltarea de noi programe de formare profesională în funcţie de nevoile 
identificate şi implicarea în aceste cursuri a unui număr cât mai mare de persoane 

- Realizarea unor modele de bune practici pornind de la experienţele proprii în ceea 
ce priveşte programele de formare respectiv dezvoltarea iniţiativelor de afaceri, 
promovarea acestora la nivelul sistemelor socio-economice şi administrative ale 
celor două ţări 

- Dezvoltarea infrastructurii noui create, identificarea de noi funcţionalităţi 
- Pregătirea de noi proiecte ce continuă procesele de dezvoltare începute. 

 

Pornind de la punctele slabe identificate în regiunea ţintă şi având în vedere propriile 
obiective de dezvoltare, care nu o dată se suprapun datorită problemelor similare cu care 
se confruntă comunităţile, cei doi parteneri au deschis calea unei cooperări strategice 
care s-a concretizat până în acest moment în depunerea mai multor proiecte comune.   
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CAPITOLUL 3. FORŢA DE MUNCĂ. OCUPAREA 

 

ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ŞI OCUPAREA ÎN CSENGERSIMA 

 

Dintre toate microregiunile Judeţului Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Microregiunea Csenger este caracterizată de cea mai 
scăzută rată de ocupare şi de numărul cel mai mare de 
persoane inactive pe piaţa muncii. Din această ultimă 
categorie fac parte acele persoane care nu desfăşoară o 
activitate plătită, dar care au o sursă de venit din sistemul 
asigurărilor sociale (de exemplu pensii, ajutoare de îngrijire a 
copilului, etc.)   

 

Tabelul 3. Forţa de muncă 

Sursa datelor:  Institutul Central de Statistică, Recensământ 2011 

 

Cea mai mare parte a persoanelor ocupate(10-15%)se regăsesc fie la nivelul autorităţilor 
locale şi instituţiile subordonate ale acestora (grădiniţă, şcoală), fie desfăşoară activităţi 
agricole. În plus faţă de aceste organisme furnizoare de locuri de muncă mai pot fi 
amintite unităţile comerciale, ca principali angajatori, precum şi mici întreprinzători, însă 
în număr mult mai redus. Datele din microregiune indică şi existenţa unui număr redus, 
relativ constant, de locuri de muncă în industrie, în speţă în ramura construcţiilor. Din 

 FORŢA DE MUNCĂ 

Zona Persoane ocupate Persoane fără un 
loc de muncă 

Persoane inactive 

Judeţul Sz-Sz-B 188.627 
persoane(47%) 

40.976 persoane 
(10%) 

169.578 persoane 
(42%) 

Microregiunea 
Csenger 

3.954 
persoane(40%) 

891 persoane(9%) 4.955 persoane 
(51%) 

Csengersima 222 
persoane(44%) 

33 persoane(7%) 249 persoane(49%) 
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totalul populaţiei de vârstă activă, aproximativ 10% nu pot fi cuprinse în activitate plătită 
din cauza problemelor de sănătate sau de igienă mentală.  

 

Tabelul 4. Populaţia în vârstă de 7 ani şi peste, în funcţie de cel mai înalt nivel de 
învăţământ absolvit, Csengersima 

Şcoală generală Studii 
secundare, 

fără 
bacalaureat, 
cu diplomă 

profesională 

Bacaluareat 
 

Studii 
superioare, 
cu diplomă 

Total 
 Nu a 

terminat 
nici prima 
clasă 

1 – 7 8 

clase 

 
14 

 
114 

 
210 

 
149 

 
122 

 
42 

 
651 

 

Sursa datelor:  Institutul Central de Statistică, Recensământ 2011 

 

În Csengersima locurile de muncă sunt asigurate în principal de administraţia publică şi 
de câteva întreprinderi locale. Locurile de muncă din instituţiile subordonate administraţiei 
publice sunt pentru persoanele cu studii superioare sau pentru persoanele cu diverse 
calificări. Persoanele care au venituri foarte reduse sau persoanele de etnie romă ar 
putea fi angajate în instituţiile subordonate numai după urmarea unor cursuri de formare 
profesională sau după finalizarea studiilor corespunzătoare. Chiar şi în aceste condiţii, 
şansele de ocupare a unui loc de muncă în aceste instituţii este foarte redus, având în 
vedere faptul că acestea funcţionează şi în prezent cu un număr suficient de personal 
raportat la nevoile existente, corespunzător normelor în vigoare; creşterea numărului 
persoanelor angajate în acest sector se poate face doar prin diversificarea tipului de 
servicii oferite.  

Pentru persoanele fără calificare, administraţia locală oferă posibilităţi de muncă prin 
utilizarea diferitelor programe de susţinere ale autorităţilor din domeniul ocupării ce 
funcţionează la nivel local, precum programele de muncă în folosul comunităţii. În 2013 
aproximativ 75 de persoane au fost cuprinse în aceste programe, iar numărul persoanelor 
ce au beneficiat de pe urma acestora a crescut de la un an la altul, pe fondul instalării 
crizei, graţie programelor sociale tot mai cuprinzătoare şi mai diverse.  

Persoanele cuprinse în programele de muncă în folosul comunităţii desfăşoară fie 
activităţi de suport precum ajutor în bucătărie sau transport mâncare la persoanele aflate 
în evidenţa autorităţilor locale, fie se implică în activităţi aducătoare de venit,precum 
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curăţirea canalelor şi şanţurilor de scurgere a apelor interne, întreţinerea drumurilor 
comunale şi a spaţiilor verzi, activităţi agricole de cultivare a legumelor şi fructelor, etc. În 
paralel cu programele de muncă în folosul comunităţii, autorităţile locale oferă şi 
programe de formare, în special în domeniul agricol (cultura fructelor şi legumelor). O 
pată de culoare în domeniul ocupării este oferită începând cu anul 2012 de cele două 
cooperative sociale înfiinţate pe raza comunei, cu 7, respectiv 12 membri, a căror 
activitate este sprijinită şi de administraţia locală. Acestea oferă sprijin persoanelor 
provenind din categorii defavorizate pentru ocuparea unui loc de muncă.  

În sectorul concurenţial persoanele calificate desfăşoară activităţi remunerate în 
întreprinderile din domeniul construcţiilor (5-10 persoane, mai ales activităţi cu caracter 
sezonier), sau în număr ceva mai mare în comerţ (aproximativ 20-30 de persoane). 
Persoanele fără calificare, în speţă cele de etnie romă, îşi găsesc de lucru în special în 
sectorul construcţiilor. La ferma de bovine ce funcţionează la marginea comunei sunt 
încadraţi îngrijitori calificaţi de animale şi un inginer agronom. Aproximativ jumătate din 
numărul persoanelor angajate la fermă provine din Csengersima (10-15 persoane). 
Creşterea animalelor este un alt domeniu în care există ofertă de locuri de muncă în 
această comună. 

Fabrica de încălţăminte din Csenger şi firmele asociate acesteia angajează aproape în 
permanenţă personal calificat sau necalificat. Persoanele fără calificare sunt incluse în 
programe de formare, acestea obţin calificare în domeniul producţiei de încălţăminte, iar 
cei interesaţi pot să participe la cursuri de limba germană. Munca pe bandă este dificilă, 
monotonă, presupune un ritm alert, este remunerată în funcţie de nivelul producţiei şi 
presupune multă disciplină, de aceea mulţi angajaţi renunţă şi îşi caută alte posibilităţi de 
lucru. În acelaşi timp unii locuitori din Csengersima au ajuns manageri inferiori sau de 
nivel mediu în aceste întreprinderi, uneori chiar în urma unor programe de reconversie 
profesională.  

Orientată strategic, formarea profesională a forţei de muncă creează posibilităţi mult mai 
bune de încadrare în câmpul muncii. Investiţiile realizate sau în curs de realizare la nivelul 
comunei (piaţă şi depozit frigorific, fermă forestieră şcolară, hostel - cazare pentru tineri, 
firmă producătoare de peleţi şi bricheţi) conduc la crearea de noi locuri de muncă pentru 
locuitorii comunei.  

În cazul tinerilor, programele de formare, de calificare şi recalificare sunt asigurate cu 
sprijinul biroului local al forţei de muncă, în cadrul unor cursuri organizate sau supervizate 
de această autoritate. După cum aminteam anterior, programul de muncă în folosul 
comunităţii a fost combinat în anul 2013 cu un program de formare profesională ce a 
condus la dezvoltarea de noi abilităţi. Aceste programe au un efect mai redus în ceea ce 
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priveşte creşterea şanselor de ocupare a persoanelor implicate, dar au o influenţă mai 
mare asupra posibilităţilor de obţinere a unui venit suplimentar. 

 

Tabelul 5. Ponderea întreprinderilor în activitate, în funcţie de ramura economică, 
2010 

 Agricultură Industrie Construcţii Servicii  

Regiunea 
Észak-Alföldi  

5,6% 7,6% 9,6% 77,2% 

Judeţul Sz-Sz-B 6,3% 7,4% 9,1% 77,2% 

Microregiunea 
Csenger 

19,9% 6,3% 7,2% 66,5% 

Sursa datelor:  Institutul Central de Statistică, informaţii prelucrate 

 

În sectorul industrial predomină activităţile din industria uşoară şi cele de prelucrare a 
produselor agricole; structura industriei este dată în principal de industria alimentară şi 
de industria încălţămintei. Cele mai mari posibilităţi de dezvoltare a industriei se leagă de 
industria de producţie a încălţămintei, acolo unde se investeşte permanent în noile 
tehnologii, produsele de calitate superioară fabricate în zonă fiind recunoscute la nivel 
mondial. 

Dacă ne referim la prelucrarea produselor agricole la nivelul microregiunii, oraşul Csenger 
devine principalul reper, întrucât aici funcţionează principalele unităţi de procesare, în 
speţă fabricile de prelucrare a fructelor (în majoritate mere). O fabrică de conserve 
funcţionează în Tyukod, aici sunt angajate persoane în regim sezonier. Principala 
provocare pentru sectorul de prelucrare a produselor agricole este reprezentată de 
capacitatea redusă de prelucrare şi de tehnologiile depăşite în comparaţie cu cele 
utilizate de alte întreprinderi similare în ţările europene. Aceste deficienţe pot fi corectate 
prin utilizarea resurselor microregiunii şi a fondurilor nerambursabile, ce pot deschide 
calea producţiei locale de fructe şi legume de calitate. 

Atunci când la nivelul microregiunii se pune problema planificării dezvoltării economice, 
întrebarea care se ridică nu este dacă e nevoie de întreprinderi mari sau mici, ci ce poate 
oferi fiecare dintre ele. Micile întreprinderi flexibilizează structura economică din 
microregiune prin oferirea de produse unice, particulare. Marii producători susţin în mod 
direct, prin producţie, şi în mod indirect, prin numărul de locuri de muncă oferite, 
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dezvoltarea microregiunii. De exemplu depozitele frigorifice existente au o capacitate 
redusă raportat la producţia de legume şi fructe obţinută, şi aici intervine rolul marilor 
firme prelucrătoare în lanţul valorificării producţiei.  

Autorităţile locale din Csegersima sunt în mare măsură preocupată de dezvoltarea 
economică şi face acest lucru cu ajutorul proiectelor europene. Piaţa en gros construită 
în cadrul unui proiect transfrontalier, proiectele viitoare pentru producţia de bricheţi sau 
pentru realizarea infrastructurii educaţionale pentru învăţarea modurilor de prelucrare a 
legumelor şi fructelor sunt doar câteva din argumentele autorităţilor locale în ceea ce 
priveşte dezvoltarea economică a zonei.  

 

Şomajul. Comparând datele ultimilor ani, se poate spune că în Csengersima numărul 
persoanelor de vârstă activă aflate în căutarea unui loc de muncă este în scădere, în anul 
2012 ponderea acestor persoane din totalul populaţiei de vârstă activă fiind de 9%. La 
nivelul comunei vorbim de 46 de persoane, în special femei din categoria de vârstă 36 – 
40 de ani, acolo unde statisticile localităţii indică cele mai mari dificultăţi în ceea ce 
priveşte ocuparea. Mai mult de jumătate din persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă sunt şomeri de lungă durată.  

Graficul 1. Evoluţia numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 
Csengersima, 2009 - 2012 

 

Sursa datelor:  TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (Agenţia Naţională a Forţei de Muncă) 
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Programul Microregional de Dezvoltare a evidenţiat faptul că există rezerve semnificative 
de forţă de muncă la nivelul microregiunii, nu doar în rândul persoanelor cu studii 
gimnaziale sau al celor cu calificare profesională, ci şi în rândul celor care au absolvit 
liceul obţinând diploma de bacalaureat. O cercetare realizată în anul 2009 în rândul 
întreprinzătorilor a identificat nevoia de angajare a mai mult de 140 de persoane în 
domenii precum electrician, sudor, grădinar, prelucrător conserve, tractorist, stivuitor, 
muncitor în industria încălţămintei, muncitor în agricultură. În condiţiile în care în 
microregiune există 1.700 de şomeri, putem concluziona că cererea şi oferta de forţă de 
muncă nu se întâlnesc pe piaţă.  

 

Tabelul 6 – Numărul şomerilor înregistraţi în funcţie de grupa de vârstă 

    2008 2009 2010 2011 2012 

Persoane aflate în 
căutarea unui loc de 

muncă luate în evidenţă 
Persoane 70 70 72 48 48 

Sub 20 de ani 
Persoane 3 1 2 1 1 

% 4,3% 1,4% 2,8% 2,1% 2,1% 

21-25 ani 
Persoane 6 7 7 5 5 

% 8,6% 10,0% 9,7% 10,4% 10,4% 

26-30 ani 
Persoane 6 5 8 3 3 

% 8,6% 7,1% 11,1% 6,3% 6,3% 

31-35 ani 
Persoane 18 24 18 5 5 

% 25,7% 34,3% 25,0% 10,4% 10,4% 

36-40 ani 
Persoane 5 7 10 10 10 

% 7,1% 10,0% 13,9% 20,8% 20,8% 

41-45 ani 
Persoane 6 5 5 5 5 

% 8,6% 7,1% 6,9% 10,4% 10,4% 

46-50 ani 
Persoane 11 8 8 6 6 

% 15,7% 11,4% 11,1% 12,5% 12,5% 

51-55 ani 
Persoane 12 9 7 8 8 

% 17,1% 12,9% 9,7% 16,7% 16,7% 

56-60 ani 
Persoane 3 4 6 4 4 

% 4,3% 5,7% 8,3% 8,3% 8,3% 

61 ani şi peste 
Persoane 0 0 1 1 1 

% 0,0% 0,0% 1,4% 2,1% 2,1% 

Sursa datelor: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  (Agenţia Naţională a Forţei de Muncă) 
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Datele privind nivelul de şcolaritate al locuitorilor Comunei Csengersima obţinute în cadrul 
Recensământului din anul 2011 arată faptul că 20% dintre aceştia nu au absolvit şcoala 
generală. Statisticile agenţiilor de ocupare arată că numărul persoanelor cu mai puţin de 
8 clase absolvite aflate în căutarea unui loc de muncă a scăzut în timp datorită 
programelor de finalizare a studiilor în care au fost implicaţi. Pentru persoanele cu un 
nivel redus de şcolaritate locurile de muncă disponibile sunt destul de reduse la număr şi 
mai slab plătite, aceste persoane putând să opteze pentru munca în folosul comunităţii, 
activităţi sezoniere în agricultură, muncă necalificată în construcţii sau la ferma din 
localitate, sau pot să se angajeze la fabrica de încălţăminte din Csenger.  

 

Tabelul 7. Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în funcţie de 
ultimul nivel de şcolaritate absolvit 

Persoane aflate în 
căutarea unui loc de 

muncă luate în 
evidenţă 

Nivelul de şcolaritate 

Mai puţin de 8 
clase absolvite 

8 clase absolvite 
Mai mult de 8 

clase absolvite 

persoane pers. % pers. % pers. % 

70 4 5,7% 24 34,3% 42 60,0% 

70 3 4,3% 32 45,7% 35 50,0% 

72 3 4,2% 27 37,5% 42 58,3% 

48 1 2,1% 20 41,7% 27 56,3% 

46 1 2,1% 21 44,7% 25 53,2% 

Sursa datelor: Recensământ 2011  
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ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ŞI FORŢA DE MUNCĂ ÎN COMUNA CULCIU 

 

În cele 6 sate aparţinătoare Comunei Culciu există un număr 
de 39 de firme, distribuite în localităţile componente după 
cum urmează: 

 

 

 

 

 

Tabelul 8. Număr firme din Comuna Culciu, 2011 

Localitate Număr firme 
Din care 

SRL SA 

Culciu Mare 9 9 - 

Cărăşeu 8 8 - 

Lipău 8 8 - 

Culciu Mic 6 5 1 

Corod 6 6 - 

Apateu 2 2 - 

Total 39 38 1 

Sursa datelor: CD Listă firme 

 

 

Numărul mediu de salariaţi care lucrează în comună s-a menţinut relativ constant, datele 
Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare indicând în jur de aproximativ 100 de salariaţi 
în perioada 2009 – 2011.  
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Graficul 2. Evoluţia numărul de angajaţi în Comuna Culciu în perioada 2009-2011 

 

Sursa datelor: Fişa localităţii Culciu (Direcţia de Statistică a Judeţului Satu Mare) 

 

In perioada 2009-2011, numărul persoanelor angajate în firmele de pe raza Comunei 
Culciu, în funcţie de domeniul de activitate, se prezintă după cum urmează: 

 

Graficul 3. Evoluţia numărului de angajaţi în perioada 2009 - 2011 

 

Sursa datelor: Fişa localităţii Culciu (Direcţia de Statistică a Judeţului Satu Mare) 

90 95 100 105 110

2009

2010

2011

102

96

108

Număr angajaţi

Număr angajaţi

0

10

20

30

40

50

60

8

24

10

2

10

37

4
78

19

10

2

10

35

5 78 18 9
1

6

59

5
2

Număr de angajaţi

2009

2010

2011



Oportunităţi pentru cooperarea în agricultură în regiunea transfrontalieră 

 

 

Page | 26 

Cei mai mulţi locuitori au terminat o şcoală profesională sau au ales studiile teoretice şi 
şi-au luat bacalaureatul, dar nici studiile superioare nu au fost neglijate În funcţie de 
nivelul de şcolaritate, distribuţia locuitorilor în vârstă de 10 ani şi peste se prezintă în felul 
următor: 

 

Tabelul 9. Distribuţia locuitorilor în vârstă de 10 ani şi peste după nivelul instituţiei 
de învăţământ absolvite, Culciu 

 Nivelul instituţiei de învăţământ absolvite 

  Superior Postliceal Liceal Profesional Gimnazial Primar Fără 
şcoală 
absolvită 

Masculin  1669 70 19 339 437 572 171 61 

Feminin  1752 69 27 363 201 779 246 67 

Total 3421 139 46 702 638 1351 417 128 

Sursa datelor: Recensământ 2011, date finale 

Numărul persoanelor angajate la angajatorii care funcţionează în comună nu oglindeşte 
raportul real al ocupării forţei de muncă. Pe de o parte numărul persoanelor care nu au 
găsit de lucru în comună şi sunt nevoiţi să facă naveta este mare, iar pe de altă parte 
numărul persoanelor care lucrează în agricultură este mare în continuare. În plus, în 
aceste firme îşi desfăşoară activitatea pe lângă localnici şi persoane venite din comunele 
învecinate, chiar şi din Municipiul Satu Mare. Corolar, o parte a populaţiei de vârstă activă 
din Comuna Culciu ocupă un loc de muncă în afara localităţii, în speţă în Municipiul Satu 
Mare, dată fiind distanţa redusă, de numai 25 de km, între cele două localităţi. 

Structura forţei de muncă a cunoscut anumite schimbări de-a lungul ultimilor 20 de ani.  
Sectorul industrial şi cel agricol sunt destul de restrânse, serviciile şi ramura construcţiilor 
tind să se dezvolte. Deşi în ultimii ani a scăzut numărul persoanelor ocupate în 
agricultură, numărul celor care desfăşoară activităţi agricole este încă foarte mare în 
comună. Industria are potenţial de extindere, dat fiind faptul că în planul de amenajare a 
teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială, mai exact un parc industrial. Localităţile 
componente dispun de reţele de alimentaţie publică, mai puţin reprezentate fiind 
atelierele specializate sau activităţile meşteşugăreşti. Există forţă de muncă disponibilă 
în localitate, iar investitorii identifică persoanele de care au nevoie, în funcţie de 
competenţele necesare căutate. Locuitorii comunei sunt caracterizaţi mai degrabă de o 
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pregătire în domeniul industrial, pentru care au optat ţinând cont de posibilităţile de 
ocupare a unui loc de muncă. 

În ceea ce priveşte locurile de muncă disponibile pentru locuitori, în cadrul cercetării au 
fost făcute referiri la câteva din firmele locale, dar şi cele din zonele învecinate – în direcţia 
Satu Mare sau Baia Mare – în care sunt angajaţi locuitorii comunei. A existat şi o fluctuaţie 
a firmelor care au încercat să desfăşoare activităţi de producţie în zonă, dar au părăsit 
comuna în scurt timp. O parte a investitorilor din zonă sunt persoane care au legături cu 
comuna Culciu, dar există şi alte firme sau chiar firme cu capital străin, care nu aveau 
multe informaţii despre potenţialul locului, dar care au găsit ceea ce căutau – terenuri. 
Unele firme au ajuns în Culciu în baza unor informaţii obţinute întâmplător. Pentru 
locuitorii care nu au un loc de muncă permanent, există anumite posibilităţi de muncă 
sezonieră. 

Principalele surse de venit ale locuitorilor diferă de la o localitate la alta. În satele 
îmbătrânite, în care populaţia vârstnică reprezintă mai mult de 75% din totalul populaţiei, 
principala sursă de venit o reprezintă pensia, completată de agricultura practicată la nivel 
de subzistenţă. Veniturile obţinute din salarii, în cazul angajaţilor, sunt de asemenea 
suplimentate de muncile gospodăreşti specifice mediului rural, unde aproape fiecare 
locuitor deţine terenuri. Meseriile care se practică de către locuitorii comunei sunt dintre 
cele mai diverse, şi răspund nevoilor actuale ale locuitorilor, o mare parte a meseriilor 
tradiţionale dispărând de pe piaţă o dată cu modernizarea rurală.  

Munca în străinătate este întâlnită şi aici, chiar dacă la un nivel redus faţă de alte zone 
din judeţ. In comună nu se practică obiceiul de a pleca pe perioade mai lungi, şi nici copiii 
nu sunt lăsaţi fără grija măcar a unuia dintre părinţi. Câştigurile sunt suficiente pentru a 
le permite tinerilor să înceapă să îşi construiască locuinţe.  

Pilonul central al dezvoltării economice în comună este văzut parcul industrial ce urmează 
să fie înfiinţat de către autorităţile locale. Pentru realizarea acestei investiţii este nevoie 
de introducerea utilităţilor publice atât în comună cât şi în viitorul parc industrial. Potenţiali 
investitori însă deja s-au arătat interesaţi de această oportunitate. Planurile locale nu se 
opresc aici, autorităţile sunt interesate să creeze noi locuri de muncă prin implementarea 
unor proiecte de finanţare în domeniul dezvoltării rurale. Crearea locurilor de muncă este 
o pârghie a dezvoltării unei comunităţi sănătoase şi conduce la creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor. 

În eforturile de atragere a investitorilor, cel mai important avantaj al comunei îl reprezintă 
existenţa şi dezvoltarea infrastructurii utilitare. Comuna este situată în apropiere de oraş 
şi autorităţile au început de ceva vreme introducerea utilităţilor în câteva din satele 
componente, acum apropiindu-se de recepţia finală. În ceea ce priveşte introducerea 
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reţelelor de utilităţi în parcul industrial, o parte a consilierilor locali consideră că eforturile 
trebuie să fie comune, atât ale autorităţii locale, cât şi a investitorilor interesaţi. 

Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale poate să reprezinte un potenţial de dezvoltare, 
cu implicaţii asupra turismului de tranzit, dar numai dacă se caută o nişă pentru 
valorificarea acestora, produsele astfel obţinute putând asigura o sursă de venit 
suplimentar pentru locuitorii interesaţi. 

 

Şomajul. Numărul şomerilor înregistraţi la finalul anului 2011 a fost de 31 de persoane, 
din care 9 femei, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, când numărul 
acestora a fost de 49 de persoane, din care 12 femei. Nu se poate face o diferenţă în 
funcţie de vârstă în ceea ce priveşte expunerea la acest risc, fiecare categorie fiind 
„reprezentată” la nivelul şomerilor. Din cercetarea realizată putem spune pentru început 
că în Comuna Culciu cei mai afectaţi par să fie tinerii şi cei de peste 40-50 de ani, în ton 
cu tendinţele din mediul rural în general. În contextul în care populaţia comunei este 
îmbătrânită, o mare parte a locuitorilor fiind deja pensionari, şomajul în Culciu este relativ 
redus în statistici. În vreme ce şomajul celor de vârstă mijlocie se leagă mai degrabă de 
închiderea unor întreprinderi din Satu Mare sau din zonă la care aceştia fuseseră angajaţi 
în trecut, în cazul tinerilor vorbim de dificultăţi în ocuparea unui prim loc de muncă după 
finalizarea studiilor. Persoanele de etnie romă sunt, din punct de vedere al ocupării, una 
dintre cele mai defavorizate categorii. În cazul comunei Culciu aceste persoane s-au 
orientat către locuri de muncă ce nu necesitau calificare, sau înspre munci cu caracter 
sezonier 

Cel mai redus nivel al şomajului s-a înregistrat, în viziunea respondenţilor, înainte de 89, 
când de fapt nu exista şomaj, pentru că fiecare avea un loc de muncă, pentru că în acea 
perioadă nu se putea să nu munceşti. În ceea ce priveşte perioada post-decembristă, în 
cadrul cercetării a fost evidenţiată perioada 2007 – 2010, când în zonele învecinate 
comunei erau oferite cele mai multe locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă s-
au pierdut atunci când au fost închise sau restructurate întreprinderile care până atunci 
oferiseră de lucru locuitorilor comunei. O parte a celor care şi-au pierdut locurile de muncă 
a rămas la oraş, în căutarea altor posibilităţi de lucru. Cei care au şanse mai bune în ceea 
ce priveşte ocuparea sunt cei tineri, care se îndreaptă către locurile de muncă din 
industria constructoare sau spre cele din întreprinderi precum Draxlmaier sau Zollner din 
Municipiul Satu Mare, care le asigură transportul. Pentru generaţiile adulte, oportunităţile 
de angajare sunt şi ele legate de spaţiul urban sătmărean. Şomajul din zonă nu este 
neapărat un factor de atracţie pentru firmele care caută forţă de muncă ieftină.  

O parte a celor rămaşi fără un loc de muncă s-au întors în comună şi s-au apucat de 
agricultură, în aceasta găsind o sursă de venit. Ei au continuat de altfel activitatea agricolă 
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pe care o desfăşurau şi în perioada cât au fost angajaţi, în paralel cu munca plătită. 
Caracteristică a vieţii rurale, munca pământului are o însemnătate deosebită pentru 
locuitorii satelor, fiind un modus vivendi şi o sursă de subzistenţă pentru aceştia, chiar 
dacă în mai mică măsură pentru generaţiile tinere. 

Nici în ceea ce priveşte nivelul de studii nu se poate evidenţia o singură categorie de risc 
de şomaj. Din cercetarea pieţei forţei de muncă a rezultat faptul că cei cu studii 
superioare, puţini la număr, sunt mai feriţi, în sensul că îşi găsesc de lucru în oraşe mai 
mari din apropiere, dar pe de altă parte unii renunţă la aceste studii, pentru că, spun ei, 
„nu îi ajută cu absolut nimic”. Cei cu studii medii, adică cei cu liceul încheiat, care nu se 
îndreaptă către o facultate, îşi găsesc mai greu un loc de muncă şi stau mai mult timp în 
şomaj. Cei mai expuşi sunt însă cei care abandonează timpuriu şcoala şi au un nivel 
redus de competenţe personale care îngreunează mult obţinerea unui loc de muncă. 
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CAPITOLUL 4. SITUAŢIA EXISTENTĂ ÎN AGRICULTURĂ  

 

AGRICULTURA ÎN CSENGERSIMA 

Microregiunea Csenger se bucură de o serie de 
tradiţii şi atuuri în ceea ce priveşte cultura de legume 
şi fructe. Pentru persoanele cu un nivel redus de 
calificare din microregiune, locurile de muncă din 
agricultură înseamnă totodată singura posibilitate de 
obţinere a unui venit, chiar şi pe termen lung. 
Supravieţuirea acestei ramuri economice poate fi 
asigurată însă numai prin dezvoltarea proceselor de 

producţie şi regândirea modului de valorificare a produselor agricole obţinute.  

În microregiune ponderea terenurilor arabile din totalul suprafeţelor agricole este foarte 
mare, dar şi cultura pomilor fructiferi este răspândită pe suprafeţe întinse. De asemenea 
microregiunea are în componenţă şi o serie de suprafeţe împădurite ce cresc valoarea 
naturală a compoziţiei peisajului.  

Agricultura microregiunii este caracterizată de o competitivitate redusă, ce poate fi 
explicată prin fărâmiţarea exploataţiilor agricole, capacitatea redusă de producere a plus-
valorii şi prin dotările tehnologice depăşite. După schimbarea regimului suprafeţele de 
teren arabil s-au fărâmiţat în mare măsură. Puţini au fost cei care au realizat la vremea 
respectivă faptul că suprafeţele întinse de teren reprezintă un avantaj atunci când vine 
vorba de achiziţionarea de utilaje agricole şi de dezvoltarea tehnologiilor de producţie. 

În zilele noastre în microregiune mărimea medie a exploataţiilor agricole este între 1-3 
hectare. În urma retrocedărilor realizate, foarte multe persoane care nu aveau 
capacitatea sau intenţia de se ocupa de producţia agricolă au ajuns proprietari de 
terenuri. Aceşti proprietari nu au avut alte soluţii decât să arendeze respectivele terenuri 
cooperativelor, ale căror activităţi se desfăşoară aproape în totalitate pe suprafeţe 
agricole închiriate, diverselor societăţi economice sau persoanelor fizice. Pornind de aici 
se remarcă pe de o parte creşterea ordinului de mărime a suprafeţelor agricole, pe de 
altă parte însă o parte a veniturilor realizate este transferată în alte zone, dat fiind faptul 
că cei care dau în arendă terenurile respective trăiesc în altă parte şi cheltuiesc banii 
obţinuţi din arendă în afara microregiunii. 

Agricultorii se confruntă şi cu o altă problemă, şi anume accesul la fondurile naţionale sau 
europene dedicate acestui sector. În aceste condiţii, şi având în vedere şi preţurile reduse 
de valorificare a producţiei, planificarea pe termen lung în agricultură este aproape 
inexistentă. În urma schimbării regimului, au dispărut din microregiune cooperativele 
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agricole de producţie. Cooperarea în domeniul agriculturii s-a păstrat doar la nivelul 
Csengeri Agrár ZRT, care a devenit unul dintre actorii economici cu rol în procesarea şi 
comercializarea produselor agricole din microregiune. 

Dintre fructele cultivate cu precădere în zonă se remarcă merele, vişinele şi prunele, dar 
se constată scăderea producţiei de mere. Livezile de pomi fructiferi au peste 20 de ani 
de existenţă, a scăzut calitatea soiurilor cultivate, tehnologiile de producţie sunt desuete 
iar calitatea producţiei este slabă. În lipsa depozitelor frigorifice unde ar putea fi păstrată 
pe termen lung în condiţii corespunzătoare, posibilitatea de prelucrare a producţia de 
vişine este grav periclitată. În acelaşi timp, culesul vişinelor cu respectarea standardelor 
de siguranţă alimentară este afectat de lipsa forţei de muncă calificate pentru această 
activitate.  

În cazul fructelor de pădure sunt întrunite toate condiţiile de cultivare (ecologice, forţă de 
muncă, capacitate de prelucrare), ceea ce creează baza pentru extinderea acestui tip de 
cultură.  

Cultura cerealelor este de asemenea răspândită în regiune. Dintre plantele industriale 
sunt prezente floarea soarelui şi cartoful, dar se întrevede scăderea suprafeţelor 
destinate acestor tipuri de cultură. Nu doar floarea soarelui industrială are condiţii de 
valorificare; cultivarea acestei plante pentru consum alimentar este avantajoasă din punct 
de vedere economic, dar necesită forţă de muncă manuală.  

Microregiunea oferă condiţii şi pentru cultura plantelor medicinale, fiind întâlnite 
aproximativ 80 de specii diferite. Această diversitate a speciilor poate sta la baza deciziei 
de creştere a suprafeţelor de cultură, problema este însă lipsa unei unităţi de colectare, 
uscare şi prelucrare a producţiei, ceea ce determină un preţ redus de achiziţie din partea 
cumpărătorilor de ocazie. 

În Microregiunea Csenger sunt prea puţin răspândite culturile de tip bio. Dintre speciile 
de plante alternative sunt câteva specii ce pot fi cultivate în condiţii bio, în acest sector 
fiind posibilă cuprinderea forţei de muncă disponibile la nivel microregional, cu efecte 
pozitive asupra dezvoltării economico-sociale a zonei.  

Activităţile apicole din microregiune reprezintă un alt potenţial de dezvoltare, valorificarea 
produselor apicole cu respectarea standardelor de calitate ale Uniunii Europene poate 
asigura venituri suplimentare celor implicaţi. Cea mai mare provocare pentru apicultori o 
reprezintă prelucrarea şi valorificarea producţiei. În fiecare localitate din microregiune pot 
fi întâlniţi apicultori, dar există diferenţe în ceea ce priveşte ordinul de mărime la care 
aceştia lucrează. Activitatea începe să se bucure de un tot mai mare interes în rândul 
locuitorilor, având în vedere suprafeţele întinse de teren din regiune ce sunt disponibile 
în mod indirect pentru acest tip de activitate. 
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Sectorul de creştere a animalelor a cunoscut o scădere drastică. În microregiune 
funcţionează două ferme mai mari (cu câteva sute de capete de animale) şi două ferme 
mici (cu mai puţin de o sută de capete de animale). În vreme ce creşterea bovinelor a 
dispărut aproape complet, în cazul procinelor se remarcă cel mult activităţile de 
subzistenţă la nivelul microregiunii, iar incertitudinile de pe piaţa de profil nu încurajează 
deloc iniţiative în acest domeniu. Creşterea ovinelor nu a înregistrat fluctuaţii deosebite, 
dar scăderea preţului de vânzare a lânii are efecte negative asupra deţinătorilor de 
animale.  

 

 

 

AGRICULTURA ÎN COMUNA CULCIU 

Agricultura este determinantă în economia din 
Culciu, populaţia în majoritatea ei lucrează şi azi în 
această ramură, ca activitate principală sau în scopul 
asigurării unui venit suplimentar. Din estimările 
specialiştilor primăriei, aproximativ 80% din populaţia 
comunei are tangenţă cu agricultura, majoritatea 
locuitorilor deţinând terenuri în proprietate privată. 
Nu se poate afirma dacă dominantă este cultura 
plantelor sau creşterea animalelor, în comună fiind răspândite ambele domenii. În 
perioada 2009 – 2011 au existat puţine modificări ale structurii terenurilor de pe raza 
Comunei Culciu. Cele mai semnificative diferenţe se înregistrează în ceea ce priveşte 
suprafeţele cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, care au scăzut de la 471 de 
hectare în 2010 la 370 hectare în 2011, apoi suprafeţele cu ape şi bălţi, care au scăzut 
de la 294 hectare în 2010 la 216 hectare în 2011, cu o creştere conexă a suprafeţelor 
ocupate cu construcţii de la 591 hectare în anul 2010 la 770 hectare în 2011.  

În structura economică a comunei, agricultura are un rol deosebit de important. 
Majoritatea populaţiei lucrează în agricultură fie ca activitate principală, fie pentru o sursă 
suplimentară de venituri. În comună, majoritatea terenurilor se află în proprietate privată, 
în cadrul gospodăriilor locuitorilor, fiind pământuri de bună calitate. Se practică atât 
creşterea animalelor, cât şi cultura plantelor, în special a legumelor şi cerealelor.   

 

Tabelul 10. Tipuri de teren şi suprafaţa în hectare, Comuna Culciu, 2009 - 2011 
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Tipuri de teren Suprafaţă (hectare) 

2011 2010 2009 

Suprafaţa totală  7930 7930 7930 

Suprafaţa agricolă după modul de 
folosinţă - total 

6300 6300 6300 

Suprafaţa arabilă - total 5190 5190 5190 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere 
pomicole - total 

69 69 69 

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole 
- total 

14 14 14 

Suprafaţa păşunilor - total  1027 1027 1027 

Suprafaţa cu terenuri neagricole - 
total 

1630 1630 - 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri 
cu vegetaţie forestieră – total  

370 471 - 

Suprafaţa cu ape şi bălţi - total 216 294 - 

Suprafaţa ocupă cu construcţii - 
total 

770 591 - 

Suprafaţa – căi de comunicaţii şi căi 
ferate - total 

164 164 - 

Suprafaţa cu terenuri degradate şi 
neproductive - total 

110 110 - 

Sursa datelor: Fişa localităţii Culciu (Direcţia de Statistică Satu Mare) 

 

Eficacitatea agriculturii este influenţată fundamental de gradul de mecanizare şi de 
structura proprietăţilor. Utilajele performante facilitează desfăşurarea unor activităţi 
agricole moderne şi profitabile, dar şi aceste utilaje au o anumită durată de viaţă şi trebuie 
reînnoite periodic. Investitorii străini care fac agricultură pe suprafeţe mari de teren în 
Culciu dispun de astfel de utilaje, spre deosebire de locuitorii comunei, care folosesc 
utilaje care au chiar şi câte 30-40 de ani vechime. Suprafeţele lucrate sunt într-o relaţie 
de directă proporţionalitate cu performanţele utilajelor – parcelele de mari dimensiuni pot 
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fi lucrate numai cu utilaje performante, sau invers, când dispui de utilaje moderne, poţi să 
lucrezi suprafeţe mari de teren. În cazul locuitorilor din comună, suprafeţele mici, 
fragmentate, definesc stilul de muncă în agricultură. 

Firmele din domeniul agricol, care activează pe plan local, au achiziţionat terenuri de la 
locuitorii care nu au mai avut posibilitatea să îşi lucreze pământul. Impresia locuitorilor 
este că s-au achiziţionat terenuri de mai slabă calitate, pentru că investitorii aveau 
posibilitatea să le îmbunătăţească folosind tehnologie modernă, dar investitorii subliniază 
că nu calitatea mai slabă a contat, şi implicit preţul, ci faptul ca terenul deţinut să fie 
structurat în parcele mari. 

Numărul angajaţilor din întreprinderile din domeniul agricol este mai degrabă mic, fiindcă 
activitatea se desfăşoară mecanizat, nu mai este nevoie de un număr mare de persoane 
care să desfăşoare muncă fizică. Forţa de muncă fluctuează uneori, dar munca în aceste 
întreprinderi nu are neapărat un caracter sezonier, aşa cum se crede, căci se găseşte de 
lucru în fiecare perioadă a anului.  

O parte din locuitorii tineri ai comunei au identificat oportunităţi de dezvoltare a unor 
afaceri în domeniul agricol, ei sunt cei care au deschis ferme legumicole sau au investit 
în  zootehnie. Aceştia folosesc materie primă de calitate, sunt atenţi la productivitate şi 
au realizat că profitabilitatea vine o dată cu creşterea cantitativă a suprafeţelor lucrate 
sau a numărului de animale crescute în ferme. Agricultura înseamnă şi investiţii financiare 
importante din partea întreprinzătorilor. Dar în cazul locuitorilor, chiar dacă primesc 
subvenţii, munca în agricultură încă reprezintă un risc asumat: 

Deşi formele de asociere ar putea conduce la creşterea productivităţii şi la şanse mai 
bune de valorificare a produselor, oamenii se feresc, pe de o parte datorită lipsei de 
informare, pe de altă parte datorită moştenirii istorice. 

Apropierea faţă de municipiul reşedinţă de judeţ i-a determinat pe locuitorii anumitor sate 
componente ale comunei să-şi valorifice produsele agricole pe pieţele sătmărene sau pe 
traseul către acestea, fără să mai ajungă să vândă în piaţă. Tradiţie există în acest sens, 
s-au schimbat doar produsele oferite spre vânzare. Pe de altă parte, locuitorii din zona 
Codru îi caută ei înşişi pe producătorii din Culciu, fiindcă acolo producţia este mai slabă 
şi nu sunt acoperite toate nevoile. Puterea de cumpărare însă nu mai este aceeaşi, de 
aceea şi veniturile din aceste activităţi sunt reduse. 

În comună nu există în momentul de faţă preocupări pentru pomicultură, în gospodăriile 
localnicilor există pomi fructiferi, dar producţia acestora este numai pentru consumul 
propriu. Pentru producţia de masă, aproape că nu există interes, în condiţiile în care o 
livadă începe să fie productivă după aproximativ 5 ani. 
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Cea mai mare problemă din punctul de vedere al activităţilor agricole e reprezentată de 
lipsa unei pieţe de desfacere, ceea ce a condus la închiderea sau blocarea multor 
iniţiative private. Există însă şi afaceri de succes, create pe un domeniu de nişă, care s-
au dezvoltat pe o perioadă mai lungă. 

Lipsa unei pieţe de desfacere reprezintă motivul pentru care şi în prezent majoritatea 
locuitorilor practică agricultura de subzistenţă, pentru consumul propriu sau pentru familia 
extinsă. Suprafeţele de teren lucrate în prezent sunt mult mai reduse, în strânsă legătură 
cu scăderea capacităţii de muncă şi veniturile locuitorilor unor sate îmbătrânite. Cei care 
nu mai pot să muncească terenurile pe care le deţin, le vând sau le dau în arendă:  

Colaborările cu diverşi parteneri din ţară şi din străinătate sunt considerate esenţiale 
pentru dezvoltarea în viitor a acestui domeniu. 
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CAPITOLUL 5. FORME DE ACTIVITATE ÎN AGRICULTURĂ 

 

TIPURI DE ENTITĂŢI ECONOMICE ÎN UNGARIA 

 

În Ungaria, activităţile economice pot fi desfăşurate în mod 
legal sub următoarele forme juridice: întreprinderi 
individuale, societăţi economice fără personalitate juridică 
şi societăţi economice cu personalitate juridică.  

 

Întreprinderi individuale.Întreprinderea individuală este 
înfiinţată de o persoană fizică, în nume propriu, pentru 
desfăşurarea cu regularitate a unei activităţi economice 
aducătoare de profit; această persoană este răspunzător 

de propriile activităţi în mod nelimitat, cu propriul patrimoniu.  

Întreprinderea individuală nu este reglementată prin autorizaţii, ci doar prin obligaţia de 
înscriere. Persoana fizică poate desfăşura orice activitate care nu este interzisă prin lege. 
De asemenea întreprinzătorul individual poate să desfăşoare mai multe tipuri de activităţi, 
dar într-un singur domeniu de activitate, pe baza unui certificat.  

Pentru demararea activităţii, pe lângă posesia certificatului de întreprinzător, legea 
prevede ca persoana în cauză sau angajatul să dispună de formare în domeniul de 
activitate desfăşurat, iar dacă legea prevede astfel, să dispună de autorizaţia 
administrativă necesară. 

 

Societăţile economice: 

1. Societăţi fără personalitate juridică: acele societăţi în cadrul cărora proprietatea 
societăţii nu se diferenţiază de proprietatea membrilor (societăţile în comandită 
simplă şi societăţile în comandită pe acţiuni) 

2. Societăţi comerciale cu personalitate juridică: proprietatea societăţii se 
diferenţiază de proprietatea membrilor; membrii fondatori răspund în limita 
aportului propriu; societatea şi membrii nu depind unul faţă de altul nici din punct 
de vedere organizatoric, nici din punct de vedere financiar (societăţi cu răspundere 
limitată şi societăţi pe acţiuni). 
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Societatea în comandită simplă. Membrii societăţii desfăşoară activitate aducătoare de 
profit, cu răspundere nelimitată şi unitară. Aduc aport patrimonial în societate şi 
cooperează şi se sprijină în mod reciproc. Creanţele se pot aduce ca aport în societate. 
Sunt înfiinţate printr-un contract de societate. Organul principal al societăţii este Adunarea 
Generală, în care fiecare membru are drept de vot şi hotărârile sunt luate în condiţii de 
majoritate simplă. 

Societatea în comandită pe acţiuni. Membrii se obligă să desfăşoare activitate 
economică aducătoare de profit. Este necesară existenţa cel puţin a unui membru intern 
şi a unuia extern. Membrul intern răspunde nelimitat de obligaţiile societăţii, în vreme ce 
membrul extern răspunde de obligaţiile societăţii în limita aportului patrimonial propriu. 
Dacă există mai mulţi membrii interni, răspunderea este unitară. Aportul patrimonial se 
transformă în obligaţiuni ale societăţii. Acest tip de societate se înfiinţează prin contract 
de societate, şi este condusă de director, care poate fi membru intern sau extern. Se pot 
aduce ca aport şi creanţe. Organul principal al societăţii în comandită pe acţiuni este 
adunarea generală a membrilor, fiecare membru are cel puţin un vot, iar hotărârile sunt 
luate cu majoritate simplă. Nu există capital social minim. 

Societatea cu răspundere limitată. Este înfiinţată prin alcătuirea capitalului din 
obligaţiuni cu valoare prestabilită. Răspunderea membrilor faţă de societate este limitată 
la valoarea obligaţiunilor proprii, respectiv la serviciile prevăzute în contractul de 
societate. Organele de conducere sunt Adunarea Generală, directorul (conduce S.R.L.-
ul), comitetul de supraveghere şi cenzorul. Capitalul social minim la înfiinţare este de 500 
mii HUF. Dacă este înfiinţată de o persoană, atunci în loc de adunarea generală decide 
persoana respectivă. 

Societatea pe acţiuni. Este înfiinţată prin alcătuirea capitalului din acţiuni cu valoare 
prestabilită. Răspunderea membrilor se rezumă la valoarea acţiunilor proprii. De obicei 
nu există alte obligaţii. Societatea pe acţiuni poate fi de tip închis sau deschis. Capitalul 
social nu poate fi mai mic de 20 milioane HUF.Acţiunile sunt titluri financiare, care pot fi 
chiar şi dematerializate, sub formă electronică. Există mai multe tipuri de acţiuni: acţiuni 
comune, acţiuni preferenţiale, acţiuni ale angajaţilor, acţiuni purtătoare de dobândă, 
acţiuni rambursabile, etc. O altă diferenţiere se face între acţiunile nominative şi acţiunile 
la purtător. Evidenţa acţionarilor se ţine în registrul de acţiuni. Organul principal este 
adunarea generală, iar organul de conducere este directoratul. 

 

Conform datelor Recensământului Agricol din 2010, în Ungaria activitatea în domeniul 
agricol se desfăşoară în 8.800 de societăţi economice şi în 567.000 întreprinderi 
individuale. 1.1 milioane de gospodării au fost înregistrate ca desfăşurând activităţi 
agricole la nivel de subzistenţă. Numărul întreprinzătorilor individuali din domeniul agricol 
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a înregistrat o scădere continuă, fiind mai mic faţă de nivelul înregistrat la recensământul 
agricol din anul 2000. Aproximativ 75% din societăţile economice din domeniul agricol 
desfăşurau activităţi legate de terenuri agricole, suprafaţa medie fiind de 337 de hectare. 
La nivelul întreprinzătorilor privaţi, aproximativ 95% dintre aceştia utilizează terenuri 
agricole, suprafaţa medie fiind de 4.6 hectare. Faţă de anul 2000, suprafaţa medie 
utilizată de societăţile economice a scăzut cu 37%, în vreme ce suprafeţele de teren 
utilizate de întreprinzătorii individuali a crescut cu 85%.  

 

 

TIPURI DE ENTITĂŢI ECONOMICE ÎN ROMÂNIA 

 

În România, activităţile agricole pot fi desfăşurate în 
mod legal sub următoarele forme juridice: mici 
producători, asociaţii familiale, societăţi comerciale şi 
asociaţii agricole. 

Din punct de vedere contabil se poate numi unitate 
agricolă orice entitate economică producătoare de 
produse agricole. În România, activităţile agricole se 
supun legii 36/1991. Conform acesteia, proprietarii de 
terenuri pot desfăşura activitate şi sub formă de 

cooperative sau asociații. Asociațiile amintite de mai sus pot funcţiona şi printr-un acord 
verbal sau în scris, fără să ia forma unei entităţi juridice. În acest caz, persoanele în cauză 
decid de comun acord obiectul de activitate, respectiv acele condiţii şi reguli pe baza 
cărora ei îşi desfăşoară activitatea. Dacă părțile doresc acest lucru, se poate opta pentru 
înfiinţarea în formă juridică, conform Codului Civil. Înființarea și funcționarea societăților 
comerciale este reglementată de legea 31/1990. Alternativa la societățile comerciale sunt 
cooperativele agricole, reglementate de legea 36/1991. 

 

Micii producători desfăşoară activităţi agricole pentru a-şi acoperi propriile nevoi.   

 

Asociaţiile familiale sunt acele forme de asociere care iau naştere pe bază de înţelegere 
între doi sau mai mulţi membri ai familiei. Scopul acestora poate fi administrarea 
terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea cu alimente, depozitare, 
prelucrarea produselor şi comercializarea acestora, respectiv alte activităţi.  
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Societățile comercialefuncționează pe baza legii 31/1990 şi sunt înregistrate la Oficiul 
Registrul Comerțului. Acestea pot fi societăți cu răspundere limitată (SRL-uri) sau 
societăți pe acțiuni (S.A.).  Ca domeniu de activitate, societăţile comerciale pot derula 
activități mult mai diverse decât o asociație agricolă, deoarece aici activitatea poate 
îngloba atât producția, cât și procesarea și comercializarea produselor, adică se poate 
urmări întregul proces, de la producție până la desfacere. 

 

Asociaţiile agricole sunt forme asociative private, cu capital variabil şi număr nelimitat 
de membri. Scopul acestor asociaţii este lucrarea pământurilor agricole, folosința 
uneltelor, animalelor și a altor echipamente cu scopul de a exploata terenul, respectiv 
inițierea investițiilor cu scop agricol. Uneltele și utilajele agricole, instrumentele financiare, 
respectiv efectivul de animale se pot capitaliza în patrimoniul asociaţiei sau pot fi luate 
doar cu scop de folosință. Terenurile agricole nu pot fi capitalizate, poate fi înstrăinat doar 
dreptul de folosință de către persoana juridică, proprietatea rămânând la titulari. Bunurile 
mobile și imobile, respectiv efectivele de animale trebuie evaluate la momentul preluării 
în asociaţie pentru a putea fi stabilită cota parte a fiecărui membru.   

În România există o serie de subvenţii/forme de sprijin financiar în agricultură. Iată câteva 
dintre cele mai importante: 

- Sprijin bazat pe criteriul teritorial  — se acordă o anumită sumă de bani anual 
raportat la hectar de teren  

- Sistem de plăți compensatorii pentru producția de plante  

- Sistem de plăți compensatorii pentru crescătorii de animale  

- Sistem de plăți pentru plante cu valoare energetică (floarea soarelui, rapită, soia, 
porumb) 

Fondurile nerambursabile pot fi accesate prin intermediul PNDR — Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală. Există zece linii de finanțare disponibile: 

- Sprijinirea tinerilor fermieri  

- Sprijinirea fermelor de semi subzistență 

- Înființarea grupurilor de producători 

- Modernizarea unităților de producție  

- Sprijinirea industriei alimentare 

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii agricole și forestiere  

- Înființarea și dezvoltara microintreprinderilor 
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- Sprijinirea activităților turistice   

- Modernizarea satelor, dezvoltarea serviciilor de bază în mediul rural  

- Înființarea și sprijinirea financiară a grupurilor de acțiune locală  

Datele Recensământului General Agricol din 2010 din România arată faptul că numărul 
exploataţiilor agricole a fost de 3.859.043, mai mic cu circa 14% faţă de cel înregistrat la 
Recensământul General Agricol 2002. Numărul exploataţiilor agricole fără personalitate 
juridică a fost de 3.828.345, cu 14,2% mai mic decât în anul 2002, în vreme ce numărul 
exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 30.698, cu 34,8% mai mare decât 
în anul 2002. Reducerea numărului exploataţiilor agricole s-a datorat, în principal, 
comasării unor exploataţii agricole fără personalitate juridică. Suprafaţa agricolă utilizată 
a exploataţiilor agricole a fost mai mică cu aproape 4,5% faţă de cea înregistrată la 
Recensământul General Agricol 2002.  

Interesul pentru înregistrarea ca persoană juridică a scăzut considerabil în anul 2013. In 
primul trimestru2 au fost înregistrate 1.538 societăţi comerciale având ca obiect de 
activitate agricultura, faţă de 22.167 cât au fost înregistrate în aceeaşi perioadă din 2012. 
Din cele peste 1.500 de companii, 1.237 şi-au înregistrat afacerile pe persoană fizică.  

                                                           
2 Sursa datelor: http://www.business24.ro/macroeconomie/agricultura/alarmant-noile-biruri-au-stopat-

infiintarea-de-societati-agricole-1528524 
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CAPITOLUL 6. ŞANSA ECONOMIEI SOCIALE. COOPERATIVA CA FORMĂ DE 

ACTIVITATE ECONOMICĂ 

 

Conceptul de economie socială. Economia socială 
este un sector ce ocupă un loc intermediar între 
sectorul de stat şi cel concurenţial, care joacă atât un 
rol economic cât şi unul social, serveşte interesul 
public şi nu are ca scop distribuţia profitului, ci 
reutilizarea acestuia în activităţile organizaţiilor 
nonprofit. Economia socială este un concept sumativ 
al organizaţiilor nonprofit, de autoajutorare şi al 
organizaţiilor bazate pe cooperare. În acelaşi timp 
vorbim de o entităţi economice conduse în mod 
democratic ce asigură serviciile pe care statul nu 

poate sau nu doreşte să le ofere. O altă definiţie a economiei sociale subliniază faptul că 
e vorba de un sector civil, condus de cetăţeni, aflat între segmentul de piaţa, centrat pe 
maximizarea profitului şi segmentul serviciilor finanţate de stat. 

Scopul principal al iniţiativelor situate în economia socială este de a integra în câmpul 
muncii persoane dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, oferindu-le şanse de ocupare, 
de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor profesionale şi consiliere şi susţinere înainte 
şi după momentul angajării.  

Principalele trăsături ale organizaţiilor active în economia socială sunt prezentate sintetic 
în continuare: 

- Funcţionează la nivel local, între sectorul public şi cel privat 

- Reacţionează la acele nevoi ce se regăsesc în afara intereselor publice şi/sau 
private 

- Creează noi locuri de muncă 

- Generează profit şi îşi propun să devină pe termen lung independente din punct 
de vedere financiar 

- Printre sursele de finanţare se regăsesc şi finanţările private 

- Grupurile ţintă sunt formate din şomerii de lungă durată, tineri aflaţi la începutul 
carierei, femei, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane 
marginalizate din punct de vedere social. 
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Conform Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 
2007 – 2013 implementat în România, economia socială este termenul generic utilizat 
pentru a face referire la un grup de persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru 
a-şi asuma un rol economic activ în procesul de incluziune socială, ex. cooperative, 
întreprinderi sociale, ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) şi alte organizaţii care au un rol 
important în activităţi de gestionare unor unităţi de producţie/servicii şi care are drept scop 
asigurarea şi menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele care fac parte din 
grupurile vulnerabile şi consolidarea unei societăţi incluzive şi coezive, bazate pe 
înţelegerea şi respectarea, la nivel general a drepturilor omului.  

Dezvoltarea economiei sociale aduce beneficii întregii economii. Este intensificată 
crearea de forme de ocupare inovatoare şi flexibile pentru grupurile vulnerabile, se 
promovează dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială. În 
acelaşi timp, se doreşte înfiinţarea şi dezvoltarea a noi grupuri şi parteneriate funcţionale 
în economie, cum ar fi cooperative şi asociaţii de întrajutorare, fundaţii şi alte asociaţii 
voluntare, care pot oferi noi servicii şi noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în 
integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii.   

Este de aşteptat ca aceste grupuri, parteneriate şi organizaţii să ofere soluţii locale 
problemelor locale prin facilitarea accesului şi furnizarea de noi servicii sociale, de 
sănătate, educaţie etc. Nou-înfiinţatele structuri ale economiei sociale sunt menite să 
valorifice forţa de muncă locală, iar rezultatul acestora este reprezentat de creşterea 
oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie romă, pentru persoanele cu 
dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.  

Termenii de „economie socială” şi „sector cooperatist” sau „cooperative” pot fi utilizați 
interşanjabil, deoarece cooperativele nu au fost şi nu sunt decât o formă particulară a 
economiei sociale.  

De ce sunt interesante cooperativele? În concepţia lui F. Alexandrescu şi a lui F. 
Mihalache (2011)3, cooperativele îmbină o funcție economică, de generare a unui profit 
prin activități economice, cu o funcție de solidaritate socială. 

 

                                                           
3 Filip Alexandrescu, Flavius Mihalache (2011) – “Economia Socială şi Cooperativele. Manual de intervenţie”, pag. 8. 

Editura Expert, Bucureşti. Manual editat în cadrul proiectului “Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013  
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Principalele axe ale politicii sociale a cooperativei4 

a. Dezvoltarea producției naționale: întreprinderile cooperative contribuie la 
dezvoltarea economică națională. De exemplu, finanțarea agriculturii contribuie la 
creşterea producției agricole, la exportul produselor agricole, la îmbunătățirea balanței 
externe de plăți, reducerea şomajului, interferența cooperativelor în sectorul 
consumului pentru a menține prețurile şi, astfel, pentru a reduce nivelul inflației etc. 

b. Redistribuirea venitului şi a bunăstării generale: în cadrul întreprinderilor cooperative, 
surplusurile sunt redistribuite membrilor, ca bani sau alte beneficii, în funcție de nivelul 
de cooperare. În acelaşi timp, întreprinderile cooperative penalizează tendințele de 
monopol care se dezvoltă pe piață chiar şi în condiții de competiție liberă. Mai mult 
decât atât, cooperativele dețin mijloace financiare pentru a putea îndeplini necesitățile 
membrilor lor, fără diferențiere. 

c. Dezvoltarea regională: cooperativele se stabilesc local, cu scopul de a servi 
membrilor lor, sau îşi aleg locația în funcție de interesele financiare ale membrilor. 
Cooperativele sunt locale prin natura lor, caută oportunități de investiții în zona lor, şi 
nu în altă zonă sau în străinătate. În mod consecvent, capitalul este investit în regiune 
şi contribuie la dezvoltarea locală. O metaforă spune că societățile cooperative rurale 
sunt „plămânii economici şi sociali”. 

d. Promovarea de programe sociale: societățile cooperative adoptă propuneri ale 
membrilor sau autorizează inițiative ale managerilor care au o natură înalt socială. 
Protecția mediului, dezvoltarea activităților culturale, susținerea sportului, cultivarea 
valorilor morale în cadrul noilor generații, susținerea persoanelor în vârstă, susținerea 
morală şi economică a persoanelor dezavantajate etc. sunt câteva dintre regulile unei 
activități sociale în cadrul cooperativelor. 

 

La baza organizării cooperativelor stau o serie de principii, ce reprezintă caracteristici 
definitorii pentru modul de organizare cooperatist şi oferă o explicație mai detaliată a 
esenței cooperației şi a atractivității pe care o are în prezent5:  

a. Principiul asocierii voluntare: Aderarea membrilor la cooperative reprezintă o acțiune 
voluntară a acestora. Cooperativele sunt deschise tuturor persoanelor care îşi exprimă 
intenția de a fi parte a acestor forme asociative şi care îndeplinesc criteriile prevăzute de 
fiecare tip de societate cooperativă în parte.  

b. Principiul controlului democratic: Membrii cooperatori sunt implicați direct în stabilirea 
obiectivelor şi în luarea deciziilor în cadrul societăților cooperative. În societățile 
cooperative deciziile sunt luate de membri pe baza principiului ”un om, un vot”, indiferent 
de câte părți sociale dețin aceştia; astfel se realizează o reprezentare egală a tuturor 

                                                           
4Ibidem, pag. 30   
5Ibidem, pag. 18 
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membrilor cooperatori în procesul de luare a deciziilor. Nicio altă instituție economică, de 
stat sau privată, nu respectă acest principiu. Acest principiu îi face pe membrii cooperației 
să fie, într-o anumită măsură, stăpânii propriului lor destin. 

c. Principiul participării economice a membrilor cooperatori: Membrii cooperatori participă 
la realizarea activităților economice şi la constituirea proprietății societății cooperative. 
Aceştia au atât statutul de asociați, cât şi de salariați ai organizației. Ceea ce diferențiază 
modelul de organizare al societăților cooperative de categoria societăților comerciale sunt 
constrângerile în distribuția profitului: doar o parte din profitul realizat de societățile 
cooperative este distribuit membrilor, pe baza cotelor de participare a acestora.  

d. Principiul autonomiei şi al independenței societăților cooperative: Autonomia 
societăților cooperative constituie una dintre trăsăturile definitorii ale acestor forme de 
asociere. Controlul exercitat de membrii cooperatori asupra proceselor de decizie 
înseamnă că nimeni în afară de membri nu poate decide asupra activității economice a 
cooperației. 

e. Principiul educării, instruirii şi formării membrilor cooperatori: Societățile cooperative 
asigură formarea profesională a membrilor, contribuind, totodată, şi la informarea 
publicului larg cu privire la avantajele pe care le prezintă activitatea de tip cooperatist. 
Nicio altă organizație privată sau de stat, în afară de cele educaționale, nu vizează explicit 
educarea continuă a membrilor săi. 

f. Principiul cooperării între societățile cooperative: Societățile cooperative au adesea 
relații comerciale între ele şi conlucrează în cadrul structurilor județene sau naționale la 
dezvoltarea sectorului cooperatist. Semnificația practică a acestui principiu este foarte 
importantă, deoarece cooperațiile cu greu pot supraviețui în izolare unele de altele. 

g. Principiul preocupării pentru comunitate: Prin activitățile pe care le desfăşoară, aflate 
în strânsă legătură cu comunitatea în cadrul cărei activează, societățile cooperative îşi 
aduc contribuția la dezvoltarea acesteia. Unele firme practică o formă asemănătoare de 
implicare în comunitate, şi anume responsabilitatea socială a corporațiilor, adesea 
motivată de interesul corporațiilor în a-şi îmbunătăți imaginea publică. Acest interes este 
însă definitoriu pentru cooperație, deoarece aceasta este interesată de creşterea 
solidarității sociale. 

 

 

Primele cooperative din Europa6 

                                                           
6Op. cit., pag. 29 
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Cooperativa de consum din micul oraş englez Rochdale (înființată în 1844) este 
considerată a fi prima cooperativă modernă, care se baza doar pe propriii membri, fără 
ajutor din afară. A început ca o cooperativă de consum şi a evoluat într‐o cooperativă 
cu scopuri multiple, cu activitate socială şi economică.  

Liderii cooperativei moderne din Anglia au fost Robert Owen (promotorul autosusținerii 
muncitorilor – consumatorii sugerându‐le să creeze asociații) şi William King (care a 
susținut caracterul voluntar al cooperativelor, dar şi neutralitatea politică şi religioasă a 
acestora), în Franța Charles Fourier, Philip Bsan (fondatorul primei cooperative de 
producție) şi Louis Blanc (a propus înlocuirea competiției libere cu coproducția), în 
Germania Victor Aimé Huber (precursorul cooperativelor de consum) şi Ferdinand 
Lassalle (a susținut libertatea cooperativelor şi independența față de stat). În Germania 
se creează pentru prima dată cooperative de creditare pentru fermieri, avându‐l pe 
Friedrich‐Wilhelm Raiffeisen ca inițiator (1864). 

 

Mediul instituțional al cooperativelor în Uniunea Europeană7 

Interesul Uniunii Europene pentru cooperative a urmat un progres lent, dar evolutiv: 

- 1957: Tratatul de la Roma se referă la cooperative în articolul 58. 
- 1962: Regulamentul 26 face pentru prima dată o distincție a specificului 

cooperativelor. 
- 1968: Proiectul Mansholt dovedeşte necesitatea acțiunii colective a 

producătorilor agricoli pentru creşterea. 
- 1971: Comunitatea Europeană recunoaşte importanța şi promovează activități 

colective ale fiecăreiforme legale, nu numai pe cele ale cooperativei. 
- 1983: Prin Decizia din 13 aprilie 1983, Parlamentul European 

subliniazăimportanţa cooperativelor pentru Europa şi invită Comisia să 
examineze măsurile pentru dezvoltarea întreprinderilorcooperative. 

- 1983: Prin decizia din 16.05.1983, Uniunile CooperativeEuropene sunt 
recunoscute ca parteneri egali în cadrulinstituțiilor comunității.  

- 2003: Este adoptat Statutul European al Cooperativelor. 

Comisia Europeană s-a confruntat cu problema susțineriifinanciare şi a informării 
cooperativelor şi a altor întreprinderi aleeconomiei sociale şi a susținut pentru prima 
dată crearea ARIES(Rețeaua Europeană de Informare pentru cooperative de 
asigurărimutuale şi alte organizații nonprofit) şi stabilirea SOFICATRA(o companie 
europeană de investiții pentru echitateacooperativelor şi a altor întreprinderi ale 
economie socială).  

COOPERATIVELE ÎN UNGARIA 

 

                                                           
7Ibidem, pag. 34 
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Cooperativele sunt structuri cu personalitate 
juridică înfiinţate cu aport stabilit. Scopul lor este  
facilitarea satisfacerii nevoilor sociale şi 
economice ale societăţii. 

Trecutul cooperativelor în Ungaria este bogat. 
Înainte de război funcţionau numeroase 
cooperative, dar şi în perioada socialismului au 
fost înfiinţate cooperative. În urma schimbării 
regimului, cooperativa a devenit o formă de 

organizare mai puţin populară, având în vedere experienţele din trecut, când aceasta era 
obligatorie şi atenta la proprietăţile oamenilor.  

 

În legea din 1992 referitoare la cooperative accentul este pus pe proprietatea privată. 
Aplicarea legii a dus la desfiinţarea cooperativelor de tip socialist. Un minus al legii este 
că pune accent pe cooperativele producătoare şi nu reglementează funcţionarea celor 
pentru achiziţii şi distribuţie. Legea CXLI. din 2000 referitoare la cooperative le numeşte 
structuri duale care se situează între asociaţie şi şi societate. Avantajul constă în 
flexibilitatea în privinţa capitalului şi a componenţei. Membrii sunt decidenţi şi consumatori 
ai serviciilor oferite de cooperativă.  

Legea X. din anul 2006 introduce conceptul de “cooperative sociale”, al căror scop este 
sprijinul şomerilor şi al persoanelor defavorizate.  

Cooperativa se poate înființa cu un număr de minimum 7 membri, cu opţiunea de a primi 
noi membri și cu posibilitatea modificarii capitalului, cu scopul dezvoltării sociale și 
economice a membrilor (scop cultura, educațional, social). Structurile sale sunt adunarea 
generală, direcțiunea, cenzorul. La înființare este nevoie de un statut în format scris. 
Cooperativele se înregistrează la Registrul Comerţului.Membrii fondatorii trebuie să 
plătească la început partea proprie de capital, sau cel puţin 30% din valoarea acestuia. 
Este obligatorie conducerea evidenţei membrilor. Conform legii, membrii cooperativei pot 
fi şi entităţi economice, dar numărul acestora nu poate depăşi jumătate din numărul 
persoanelor fizice membre. 

Organizarea şi funcţionarea cooperativelor este responsabilitatea mai multor structuri cu 
rol de conducere şi/sau control: 

- Adunarea generală: este principala structură, fiind alcătuită din numărul total al 
membrilor, funcţionarea sa este reglementată de Legea X. din 2006 şi de statutul 
cooperativei 
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- Direcţiunea: este structura de administrare şi reprezentare a cooperativei, de 
pregătire şi implementare a deciziilor, fiind alcătuită din cel puţin 3 membri; în cazul 
în care cooperativa numără mai puţin de 50 de membri, aceste funcţii sunt 
îndeplinite de o singură persoană, preşedintele executiv. 

- Corpul de control: este format din cel puţin 3 membri, urmăreşte funcţionarea în 
condiţiile legii. 

 

 

 

COOPERATIVELE ÎN ROMÂNIA 

 

În România, cooperativele sunt definite de Legea nr. 
1/2005. Astfel, societățile cooperative sunt forme de 
asociere autonomă apersoanelor fizice şi/sau 
juridice constituite pe baza consimțământului liber 
exprimat de acestea, cu scopul promovării 
intereselor economice, sociale şi culturale ale 
membrilor cooperatori”. Societatea cooperativă este 
deținută în comun şi controlată democratic de către 
membrii săi, în conformitate cu principiile 
cooperatiste. Societatea cooperativă este un agent 
economic cu capital privat. Legislația în vigoare 

prevede posibilitatea organizării de societăți cooperatiste pentru orice tip de activitate.  
 
Principala problemă cu care se confruntă sectorul cooperației în România este o 
problemă de imagine, fiind asimilat deseori cu formele de organizare specifice 
comunismului.  

 

Înfiinţarea şi organizarea cooperativelor8 

Potrivit Legii nr. 1/2005, pentru constituirea unei societăți cooperative este necesară 
asocierea a cel puțin cinci membri. În baza unui act constitutiv (statut), aceştia definesc 
obiectul de activitate şi specificul noii societăți cooperative. 

Adunarea generală reprezintă forul de decizie suprem, compus din totalitatea membrilor 
cooperatori. Adunarea generală are rolul de a stabili obiectivele generale ale organizației. 
De administrarea cooperativelor se ocupă consiliul de administrație şi preşedintele 

                                                           
8Op. cit., pag. 25-27  
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societății cooperative. Consiliul de administrație, constituit dintr-un număr impar de 
membri, aleşi prin vot decătre adunarea generală, ia decizii şi coordonează activitățile 
societății cooperative. Aceste decizii trebuie să fie în concordanță cu obiectivele stabilite 
de adunarea generală. Preşedintele societății cooperative are un rol activ în 
managementul societății cooperative, fiind şi preşedintele consiliului de administrație. El 
este şi cel mandatat să reprezinte organizația în relație cu partenerii comerciali, cu 
organizațiile la care este afiliată sau cu instituțiile publice. Organul de control al societății 
cooperative este reprezentat de cenzorii aleşi de către adunarea generală. Principala 
atribuție a acestora este supervizarea activităților derulate de către organizație. 

Calitatea de membru cooperator o poate deține orice persoană care a împlinit vârsta 
minimă de 16 ani (prevăzută de lege). Condiția este să adere la societatea cooperatistă 
prin achiziționarea de părți sociale şi prin implicarea în activitățile organizației. Niciun 
membru nu poate deține mai mult de 20% din părțile sociale ale cooperativei. Un membru 
cooperator se deosebeşte semnificativ de un angajat al unei firme private sau de un 
angajat la stat. Dată fiind funcția socială a cooperației, nu se pune problema ca un 
membru să fie concediat din motive de restructurare a organizației (ca în cazul firmelor 
private) sau de constrângeri bugetare (ca în cazul instituțiilor de stat). Aceste drepturi 
garantează, în interiorul cooperativei, libertatea de exprimare a cetățeanului şi inserția lui 
într-o activitate economică productivă. 

Societățile cooperative meşteşugăreşti reprezintă o formă de asociere a unor persoane 
fizice care desfăşoară împreună activități deproducție şi comercializare a mărfurilor. 
Există şi societăți cooperative meşteşugăreşti care prestează servicii. Aceste societăți 
cooperative se regăsesc cu precădere în mediul urban. Ele realizează activități variate, 
de cele mai multe ori în domeniul industriei uşoare, al întreținerii şi reparării de utilaje sau 
al prestării de servicii. 

Societățile cooperative de consum constituie asociații de persoane fizice ce au ca obiect 
de activitate comercializarea de produse către membri şi către terți. Activitatea lor include 
şi prestarea de servicii către membrii cooperatori. Cooperativele de consum se află în 
cele mai multe cazuri în localități rurale. 

Societățile cooperative agricole sunt forme de asociere a persoanelor fizice cu scopul de 
a exploata în comun suprafețele agricole şi de a utiliza în comun utilajele. Aceste 
cooperative realizează în comun şi lucrări de îmbunătățire funciară sau valorifică 
produsele agricole.  

Societățile cooperative de valorificare reprezintă forme de asociere a persoanelor fizice 
cu scopul de a valorifica, prin distribuire directă ,produsele proprii sau produsele 
achiziționate din diverse surse. În unele cazuri, produsele valorificate sunt prelucrate de 
către membri. 
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Societățile cooperative de locuințe constituie forme asociative ale persoanelor fizice cu 
scopul de a cumpăra, conserva, renova şi administra locuințe pentru membri. Aceste 
cooperative pot reuni, aşadar, activități complexe. 

Societățile cooperative de transporturi reprezintă asociații ale persoanelor fizice ce au ca 
scop realizarea de activități de transport. Scopul este îmbunătățirea tehnică şi economică 
a activităților de transport desfăşurate de membrii cooperatori. 

Societățile cooperative forestiere sunt forme de asociere a persoanelor fizice ce urmăresc 
amenajarea, întreținerea, regenerarea şi exploatarea fondului forestier aflat în posesia 
membrilor. 

Societățile cooperative pescăreşti reprezintă asociații ale persoanelor fizice ce au ca scop 
înființarea şi exploatarea fermelor piscicole, precum şi derularea de activități de pescuit, 
distribuție de produse piscicole şi producție şi reparație de utilaje. 

Cooperativele de credit, numite şi bănci cooperatiste, reprezintă instituții de credit ce s‐
au format prin asocierea voluntară a unor persoane fizice, cu scopul de a îndeplini nevoile 
economice, sociale şi culturale ale membrilor. Activitatea de creditare este concentrată 
pe credite pe termen scurt şi mediu pentru nevoile de consum şi personale (reparații, 
vacanțe, studii) ale membrilor. Aceste cooperații acoperă o nişă de care marile bănci nu 
sunt interesate: oferirea de servicii financiare în mediul rural sau pentru nevoi personale 
de valoare redusă. 
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Figura 1. Tipurile de societăţi cooperative recunoscute în legislaţia din România9 

 

 

 

 

  

                                                           
9Op. cit., pag. 21 
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CAPITOLUL 7. MODELE DE SUCCES ALE ECONOMIEI SOCIALE 

 
CAZURI DE SUCCES ÎN UNGARIA 
 

1. COOPERATIVA SOCIALĂ „CSENGERSIMÁÉRT ÚJ ESÉLY”10 
 

Cooperativa socială „Csengersimáért Új Esély” s-a înfiinţat 
cu scopul de a oferi persoanelor provenind din categorii 
defavorizate şansa de reintegrare în viaţa economică a 
comunităţii.  

Microregiunea Csenger, cu o populaţie de 14.300 locuitori 
este a 5-a cea mai defavorizată microregiune dintre cele 
174 microregiuni din Ungaria, fiind situată în Judeţul 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Regiunea Észak-Alföld.  

 

22.4% din totalul populaţiei se află în grupa de vârstă de sub 18 ani, asta înseamnă 3.200 
de copii. Dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 24 de ani, 2.280 de persoane 
beneficiază de o formă de ajutor financiar ce dovedeşte faptul că majoritatea familiilor cu 
copii din microregiune au venituri reduse.  

Cele 11 localităţi componente ale microregiunii sunt în mare măsură asemănătoare: 

- Piaţa forţei de muncă aproape inexistentă, situaţia de periferie limitează toate 
posibilităţile microregiunii 

- Nivelul şomajului este mult peste media înregistrată la nivel naţional, fiind situat în 
jurul valorii de 30%. 

- În această microregiune, în lipsa locurilor de muncă din sectorul industrial, 
principala sursă de venit o reprezintă agricultura, care însă nu oferă siguranţa 
necesară celor angajaţi în acest ramură de activitate. 

Pornind de la aceste caracteristici ale zonei în care funcţionează, cooperativa socială îşi 
propune să atenueze aceste probleme arzătoare şi să revigoreze activităţi cu tradiţie în 
microregiune, conturarea unei pieţe a muncii bazate pe resursele şi oportunităţile locale 
şi dezvoltarea de noi locuri de muncă. Cooperativa a luat naştere fără sprijin extern, prin 
autoorganizarea membrilor săi, cu toţii provenind din categoria de persoane defavorizate.   

                                                           
10 Prezentare realizată în cadrul workshopului cu titlul „Soluţii de îmbunătăţire a ocupării forţei de muncă în Culciu 

şi Csengersima” organizat în cadrul proiectului „Cooperare fructuoasă pe piaţa muncii” 
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Cooperativa Socială „Csengersimáért Új Esély” şi-a propus realizarea unei unităţi de 
prelucrare (manufactură) a produselor agricole specifice zonei şi a unei reţele de 
valorificare care să se bazeze pe punctele tari ale regiunii; produsele competitive realizate 
în cadrul manufacturii ar urma să răspundă atât nevoilor locale, cât şi celor din alte 
microregiuni învecinate. În acelaşi timp, cooperativa îşi propune ocuparea în câmpul 
muncii a 14 persoane provenind din categorii defavorizate. 

 

Obiectivele Cooperativei Sociale „Csengersimáért Új Esély”: 

Pe termen scurt: 

- Realizarea unui proces de producţie complex şi durabil care să ofere posibilitatea 
angajării continue a forţei de muncă disponibile, a pregătirii profesionale a 
beneficiarilor cooperativei şi medierea acestor persoane către partenerii externi 

- Identificarea acelui segment de piaţă, a acelui cerc de clienţi care să stea la baza 
funcţionării pe termen lung a cooperativei sociale  

- După crearea premiselor de funcţionare pe termen lung, dezvoltarea serviciilor 
oferite, cu menţinerea ideii de manufactură, astfel încât tot mai multe persoane 
provenind din categorii defavorizate să poată fi instruite şi ocupate în câmpul 
muncii.  

Având în vedere obiectivele pe termen scurt, coooperativa socială trebuie să îşi dezvolte 
nu doar manufactura propriu-zisă ci şi serviciile conexe de instruire şi consiliere 
profesională.  

Pe termen lung: Crearea unei reţele proprii de valorificare a produselor proprii realizate 
în manufactură de membrii cooperativei (magiun, săpun, ulei de rapiţă, coşuri, covoare, 
produse de patiserie, condimente, etc). 

 

Serviciile oferite de cooperativă se structurează după cum urmează: 

- Susţinerea beneficiarilor pentru finalizarea studiilor de bază (cel puţin şcoala 
generală – 8 clase), evaluarea competenţelor personale şi profesionale ale 
persoanelor provenind din medii defavorizate 

- Pregătirea beneficiarilor pentru ca acesta să îşi poată folosi ştiinţa şi experienţa la 
locul de muncă pe care urmează să îl ocupe sau chiar să devină antreprenor; 
cooperativa asigură angajarea până la momentul în care beneficiarii reuşesc să 
îşi găsească un nou loc de muncă 
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- Servicii de ocupare şi servicii de promovare a forţei de muncă disponibile; 
identificarea cererii şi ofertei de forţă de muncă la nivel local, medierea pe piaţa 
muncii 

- Organizarea şi desfăşurarea de programe de training în domeniul dezvoltării 
comunitare şi al dezvoltării echipelor 

- Crearea unui spaţiu comunitar sigur, unde copiii pot să înveţe şi să se joace sub 
supraveghere. 

 

Activităţile cooperativei se concentrează în jurul manufacturii din Csengersima: 

1. Pregătirea magiunului din produse locale, în special vişine şi prune, cu ajutorul 
tehnologiilor tradiţionale 

2. Pregătirea uleiului presat la rece, folosind rapiţă, seminţe de dovleac sau nuci, 
îmbutelierea şi valorificarea acestuia 

3. Pregătirea săpunului de casă, pe baza uleiului presat la rece din rapiţă, îmbogăţit 
cu lapte de capră şi plante medicinale; săpunul natural astfel obţinut este 
comercializat pe pieţele de profil sau prin web shop 

4. Valorificare pe cont propriu – cooperativa îşi propune crearea propriei reţele de 
valorificare a produselor realizate, pe baza unei imagini unitare şi a unui brand. 

 

În scurta sa existenţă, cooperativa socială „Csengersimáért Új Esély” a înregistrat 
deja primele succese. Manufactura a devenit funcţională, produsele cosmetice 
sunt valorificate prin web shop,  iar membrii cooperatori lucrează în prezent la 
conturarea unei pieţe stabile de desfacere pentru propriile produse. 

Prin acest studiu de caz am dorit să  punctăm faptul că și în microregiune există 
dorința și inițiativa de a lucra împreună. 
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2. COOPERATIVA BANTESZ11 

 

Scop. Cooperativa BANTESZ a fost înfiinţată cu scopul de 
a aduce sub o singură umbrelă întregul proces de 
producţie, prelucrare şi valorificare în domeniul agricol, 
înţelegând aici cultivarea plantelor, depozitarea producţiei 
obţinute, creşterea animalelor, procesarea cărnii cu 
tehnologii tradiţionale şi/sau moderne, în conformitate cu 
standardele europene, ambalarea şi valorificarea 
produselor prin reţeaua proprie de distribuţie internă şi 
externă, prin excluderea intermediarilor şi a speculanţilor 
ce conduc la scăderea profitului.  

 

Servicii: Pentru maximizarea eficienţei funcţionării, reţeaua ce se întinde în întreg judeţul 
Borsod-Abaúj-Zemplén  a fost în aşa fel structurată încât unităţile de prelucrare primară 
să fie situate cel mai aproape de locurile în care producţia este cea mai mare, acest tip 
de accesibilitate reducând în mare măsură cheltuielile de logistică. În cadrul cooperativei 
membrii cooperatori au posibilitatea să cultive pământul, să înfiinţeze culturi de plante 
pentru cosum alimentar, culturi energetice, să se ocupe de creşterea animalelor de orice 
fel, practic orice activitate agricolă legală este permisă.    

Pentru a creşte rentabilitatea, se urmăreşte ca fiecare produs auxiliar, începând de la 
gunoiul de grajd şi până la resturile provenite din abatoare, să fie reutilizat în cadrul 
instalaţiilor de producere a biogazului, care poate fi apoi folosit atât în unităţile proprii sau 
pentru asigurarea încălzirii în localităţile partenere, cât şi pentru acoperirea nevoilor de 
energie electrică prin transformarea biogazului în curent electric. Biohumusul, produsul 
final al reciclării poate fi valorificat în floricultură. Punerea în practică a unui astfel de 
proces va asigura din nou rentabilitatea procesului de producţie în agricultură şi va 
asigura o sursă de dezvoltare durabilă a regiunii.  

Cooperativa îşi propune dezvoltarea continuă a capacităţilor de producţie oferite. Puţinele 
facilităţi existente la momentul înfiinţării au fost completate pe parcurs de tot mai multe 
spaţii de depozitare, abatoare, depozite frigorifice, unităţi de ambalare, unităţi de 
prelucrare a plantelor medicinale şi a condimentelor, unităţile de producere a biogazului, 
astfel că în acest moment cooperativa funcţionează ca un întreg, oferind membrilor săi 
toate facilităţile de care au nevoie în orice etapă a procesului. Cooperativa continuă 

                                                           
11 Informaţii disponibile pe pagina web http://bantesz.hu/program/ 
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investiţiile în infrastructura educaţională, asigurând premisele pentru dezvoltarea pe 
lungă durată.  

Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, cooperativa aduce la un loc micile exploataţii 
agricole cu marile unităţi producătoare, astfel încât prin utilizarea sistemului instituţional 
creat, ce acoperă întregul proces, să aducă plus-valoare fiecărui actor implicat. Totul 
poate fi început la scară mică, cooperativa asigurând premisele pentru creşterea continuă 
a investiţiilor iniţiale.  

Dincolo de dezvoltarea agriculturii şi impulsionarea creşterii economice, un obiectiv 
important îl reprezintă crearea de noi locuri de muncă în regiune. Strategia cooperativei 
este una complexă, având în vedere atât oferirea de posibilităţi pentru ocuparea unui loc 
de muncă în unităţile de producţie proprii, cât şi sprijinul pentru obţinerea statutului de 
fermier, ce se bucură de tot mai mult respect în rândul locuitorilor. În mod indirect pot fi 
amintite şi acele locuri de muncă ce au devenit disponibile datorită reîntoarcerii în 
comunităţile locale a acelor persoane care au migrat către oraşe datorită faptului că nu 
îşi găseau de lucru în localităţile de provenienţă şi care ulterior au profitat de pe urma 
noilor oportunităţi oferite la nivel local.  

 

De ce s-a optat pentru o cooperativă? Este foarte dificil să reuşeşti să schimbi ceva 
dacă eşti singur, este greu să fii eficient dacă lucrezi la scară mică, dar lucrând împreună 
cu alţii poţi îndeplini scopuri cu adevărat remarcabile. Prin utilizarea în comun a 
suprafeţelor agricole de mai mici dimensiuni, a utilajelor şi a resurselor financiare 
disponibile, se creează potenţial de dezvoltare pentru fiecare persoană implicată. Acest 
model funcţionează în multe locuri în lume. Scopul este dezvoltarea continuă, utilizarea 
în modul cel mai eficient a resurselor personale şi obţinerea plus-valorii.  

Cooperativa oferă o producătorilor avantaje pe multiple planuri. Ea asigură membrilor săi 
posibilitatea de achiziţie la preţuri sub cel al pieţei a materiilor prime, dar şi un loc sigur 
de desfacere a producţiei, împreună cu un preţ de cumpărare peste cel practicat pe 
pieţele de profil, adică exact acea plus-valoare de care este nevoie pentru dezvoltarea 
pe termen lung. Cooperativa poate asigura aceste beneficii membrilor săi având în 
vedere faptul că întregul proces are loc în cadrul aceleiaşi organizaţii, fără a fi implicaţi 
intermediari.  În plus, întregul profit anual rezultat în urma producţiei, prelucrării şi 
valorificării produselor agricole este distribuit membrilor săi, ceea ce înseamnă de fapt 
creşterea veniturilor fiecărui membru cooperator, în funcţie de aportul propriu la momentul 
intrării în cooperativă.   

Cooperativa asigură membrilor săi suport profesional, incluzând serviciile unor medici 
veterinari  şi ale unor inginerin agronomi, sprijin în implementarea unor proiecte 
individuale, programe de formare profesională, dar şi sprijin financiar pentru start-up, 
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reprezentând contravaloarea contribuţiei proprii necesare. Şi nu în ultimul rând, membrii 
cooperativei au prioritate la ocuparea locurilor de muncă din cadrul unităţilor proprii ale 
cooperativei atunci când potenţialii candidaţi au competenţe similare cu cele ale altor 
persoane interesate de acele locuri de muncă.  

 

Posibilitatea de asociere. Pentru asocierea la programele cooperativei au fost gândite 
mai multe variante. Forma de organizare de tip cooperativă presupune faptul ca la 
intrarea în organizaţie nou-veniţii să primească acţiuni în baza contribuţiei iniţiale, 
obţinând astfel calitatea de membru, şi în baza cărora vor beneficia de cotă-parte din 
profitul anual obţinut de cooperativă şi vor avea drept de vot în ceea ce priveşte 
organizarea şi funcţionarea cooperativei. Valoarea unei astfel de acţiuni este de 50.000 
HUF. Pot deveni membri ai cooperativei persoanele fizice, dar şi persoanele juridice 
(întreprinderi, societăţi economice sau autorităţi locale). Contribuţia proprie poate consta 
în orice resursă utilă cooperativei, de la resurse financiare până la terenuri agricole şi/sau 
industriale, clădiri, utilaje sau instalaţii. O variantă alternativă oferă posibilitatea ca 
locuitorii unei comunităţi să intre în cooperativă organizaţi într-o singură grupare. În acest 
caz gruparea asigură contribuţia proprie la intrarea în cooperativă, în modul şi compoziţia 
stabilită de membrii grupării, dar care nu poate fi  mai mică decât 500.000 HUF. Gruparea 
este reprezentată în cooperativă de doi membri, dar gruparea este responsabilă de 
reglementarea modului de distribuţie a profitului între membri.  

Cooperativa a dezvoltat o serie de parteneriate cu marile societăţi economice ce 
funcţionează în regiune, instituţii de învăţământ superior, şcoli profesionale, autorităţi 
locale, fiind interesată în permanenţă să se dezvolte prin atragerea de noi membri, fie 
mici producători, fie societăţi economice, instituţii sau organizaţii. Cooperativa BANTESZ 
oferă suport de tip know-how unor cooperative sociale ce asigură locuri de muncă 
persoanelor provenind din categorii defavorizate – în 2011 cooperativa oferea acest tip 
de sprijin către nu mai puţin de 7 cooperative sociale din Judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén.  

 

Unul din rezultatele principale ale anului 2013 a fost realizarea unei investiţii în 
abatorul pentru iepuri, cu secţii pentru prelucrare, ambalare şi depozitare. În luna 
iulie clădirea era finalizată în proporţie de 55%, având o suprafaţă utilă de 3.640 mp, 
cu posibilităţi de extindere la 4.654 mp. 

Din acest studiu de caz reiese că o inițiativă de tip cooperatist poate crește, poate 
atrage noi membri și în final poate deveni un motor al creșterii economice într-o 
regiune. 
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CAZURI DE SUCCES ÎN ROMÂNIA 

1. UNITATEA PROTEJATĂ MIRACOLE (ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI 
HANDICAPAŢILOR FIZIC SATU MARE) 
 

 

Unitatea Protejată „Miracole”, înființată la data 
de 29 iunie 2009,  are ca scop angajarea în muncă a 
persoanelor cu dizabilități. Capitalul cel mai de preț al 
unităţii protejate îl reprezintă oamenii și respectul pentru 
lucrul bine făcut. Unitatea Protejată vine în sprijinul 
societăților private și de stat și oferă posibilitatea 
achiziționarii de produse și servicii în baza Legii nr. 448/ 
2006. 

 

 

Cadrul legal. Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu 
handicap, aceste persoane pot fi încadrate în muncă în conformitate cu pregătirea lor 
profesională și capacitatea de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de 
handicap. Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care 
au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent 
de cel puțin 4 la sută din numărul total de angajați. Unitățile care nu angajează persoane 
cu handicap în condițiile prevăzute de lege au posibilitatea totuși să opteze pentru 
îndeplinirea unei alte obligații, și anume fie să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe țară înmulțit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, fie să achiziționeze produse 
sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă 
cu suma datorată la bugetul de stat. În baza acestor prevederi legale, Unitatea Protejată 
„Miracole” se aşteaptă la cât mai multe parteneriate cu persoane juridice. 

 

Servicii oferite. Atelierele din cadrul Unităţii Protejate “Miracole” funcţionează pe baze 
economice, având încasări din vânzarea produselor și a serviciilor, în  ideea creșterii 
capacității de autofinanţare. Activitățile prevăzute sunt cele de croitorie, informatică, 
creație produse de ambient, colectare selectivă de deșeuri din plastic, hârtie, metale 
feroase și neferoase, tipărire imprimate tipizate, personalizate sau nu, comerț cu produse 
alimentare și nealimentare, tâmplărie, artizanat, legătorie, tricotaje și țesătorie. 
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Fiecare comandă a unui serviciu sau a unui produs realizat în cadrul Unității Protejate 
„Miracole” susține implicit locul de muncă al unei persoane cu handicap, fiind nu doar o 
achiziție profitabilă, ci și un act de responsabilitate socială. 

Serviciile furnizate sunt: 
- atelier de obiecte artizanale 
- atelier de legătorie manuală şi arhivare 
- distribuţie papetărie, produse de curățenie,echipament de protecție, etc. 

Atelierul protejat pentru persoanele cu handicap furnizează practic o serie de produse 
utile. În cadrul secției de croitorie sunt fabricate lavete simple, pernițe, șervețele, seturi 
de masă simple sau brodate manual, fețe de masă simple sau cu servețele, articole 
pentru pensiuni și restaurante, sorțuri de bucătărie, plase, halate, șalopete, mănuși. În 
cadrul atelierului, persoanele cu dizabilități realizează cărți de vizită, invitații, pliante, 
imprimate de serie mică. Totodată sunt create produse de ambient, cum ar fi aranjamente 
florale, stative de lumânări din lemn, tablouri din plante, semințe, felicitări cusute cu 
mărgele, plante sau paiete.  

Tot prin atelierul protejat se urmăreşte comercializarea și distribuția materialelor 
consumabile pentru birou, a echipamentelor de birou, a ambalajelor din carton și 
materiale. Persoanele angajate aici se mai ocupă de colectarea selectivă a deșeurilor, de 
selectat și balotat hârtie, cărți, carton, articole din plastic și metal, dezmembrare 
componente de la aparate electrice și de calcul. Pe partea de tâmplărie, atelierul 
realizează cadre pentru tablouri și diverse obiecte de mică tâmplărie.  

 

În anul înfiinţării, 2009, un număr de 12 persoane cu dizabilităţi lucrau în atelier, 
desfăşurând activităţi de descoperire de abilităţi. Alte 3 persoane cu dizabilităţi au 
fost angajate până la finalul anului, pentru că a crescut interesul firmelor şi 
instituţiilor publice faţă de produsele sau serviciile ce pot fi achiziţionate de la 
această unitate protejată. In anul 2010, Unitatea Protejată Miracole a participat la 
prima ediţie a Târgului Naţional al Unităţilor Protejate alături de alte 34 de 
organizaţii similare din ţară, pentru a-şi promova şi în acest mod produsele şi 
serviciile. 

Acest studiu de caz ne demonstrează că serviciile de tip cooperatist oferite la 
calitate înaltă au cerere pe piață.  
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2. COOPERATIVA AGRICOLĂ „LUNCA SOMEŞULUI MIC” 

 

Cooperativa Agricolă „Lunca Someșului Mic” reunește 17 
legumicultori cu experienţă din comunele Apahida și Jucu, 
din judeţul Cluj. Demersul de asociere este susținut de 
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj prin 
servicii de consultanță pentru atragerea de fonduri și de 
Fundația Româno-Americană prin susținerea la nivel 
decizional a multiplicării acestui model de asociere.  

 

Mediul în care a luat fiinţă această cooperativă agricolă se caracterizează prin fărâmițarea 
exploatațiilor agricole, utilizarea tehnologiilor învechite, conectarea deficitară la piață, 
accesul dificil la soluții de finanțare adecvate inițiatorilor și proiectelor specifice zonei 
agricole din mediul rural, provocări la care cei 17 legumicultori au răspuns prin 
dezvoltarea unei structuri asociative care să sprijine competitivitatea pe piață a 
agricultorilor.  

 

Scop. Cooperativa Agricolă „Lunca Someșului Mic”, ca tip de întreprindere comunitară, 
susține dezvoltarea micilor agricultori locali şi susține financiar programe comunitare prin 
orientarea a unui procent din profit (decis de Adunarea Generală pe baza unui proiect) 
către activități de dezvoltare comunitară precum susținerea asociativității în alte domenii 
economice, programe educaționale, programe sociale.  

Viziunea Cooperativei Agricole Lunca Someșului Mic implică dezvoltarea durabilă a 
agriculturii autohtone prin asociere, participare în economia fiscalizată și implicit 
colaborare cu actorii relevanți ai pieței financiare în vederea accelerării procesului de 
dezvoltare.  

Misiunea Cooperativei Agricole Lunca Someșului Mic este de a sprijini producătorii locali 
de legume să își dezvolte potențialul de producție și implicit veniturile obținute din 
activitatea agricolă.  

În vederea îndeplinirii misiunii asumate, Cooperativa își propune următorul obiectiv 
strategic: sporirea gradului de bunăstare economică a membrilor din cooperativă prin 
organizarea și managementul unui acces organizat pe piața de desfacere a produselor 
legumicole obținute în Lunca Someșului Mic. 
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Activităţi. Atingerea obiectivului principal se va realiza prin implementarea unei serii de 
activități, după cum urmează: 

1. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru depozitare, procesare și desfacere în 
comun  

2. Derularea de acțiuni de promovare a produselor și serviciilor asociației 
3. Diversificarea produselor și serviciilor prin achiziționarea de linii de 

procesare/ambalare  
4. Închirierea în condiții avantajoase a spațiilor de depozitare şi a utilajelor necesare 

derulării activității agricole  
5. Încheierea de contracte avantajoase pentru comercializarea produselor 

asociației  
6. Sprijinirea pin consultanță financiară și tehnică a membrilor asociației 
7. Dezvoltarea unui model viabil de asociativitate în agricultură  
8. Susținerea de activități comunitare care să conducă la bunăstarea comunelor 

implicate 
9. Realizarea de parteneriate cu mediul academic pentru dezvoltarea de cercetare 

și inovare tehnologică.  

 

Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic are în componență 17 membri: 16 producători 
locali, plus Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, în calitate de consultant 
și facilitator al dezvoltării și funcționării Cooperativei. Jumătate din membrii Cooperativei 
au studii de profil în domeniul științelor agricole, iar alți doi membri au calificare în 
domeniul mecanicii utilajelor agricole. Fiecare dintre producătorii afiliați cultivă legume de 
peste cinci ani.  

Cumulat, membrii cooperativei dețin peste 30 de hectare de teren agricol, pe care cultivă 
predominant legume vărzoase, rădăcinoase și solano-fructoase, în cantități totale 
cumulate de peste 800 de tone. Sediul Cooperativei se găsește în comuna Apahida unde, 
cu sprijinul autorităților locale, s-a amenajat un spațiu cu potențial de a deveni un centru 
de resurse pentru agricultori. 

Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic reprezintă un model unic de asociere pentru 
valorificare a produselor, cu potențial real de multiplicare. Prin valorificarea resurselor 
locale, prin construirea pe brandurile deja existente (ridichi de Apahida, varză de Cluj) 
dar și prin furnizarea de produse de calitate „din grădina Clujului”, așa cum spun membrii, 
Cooperativa are potențialul să devină un promotor al dezvoltării rurale durabile, dar și un 
actor economic important pe piața municipiului Cluj-Napoca.  

Demersul membrilor cooperatori se îndreaptă tocmai în direcția creșterii competitivității, 
prin realizarea de activități în sistem cooperatist: depozitarea, procesarea, ambalarea, 
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promovarea și desfacerea. Aceste activități au demarat în anul agricol 2013 prin 
începerea comercializării sub un singur brand,”Lunca”, a jumătate din cantitățile totale de 
legume proaspete deținute de către membrii. 

Cooperativa Agricolă “Lunca Someşului Mic” este membră a primului cluster agricol din 
România, “AgroTransilvania”. Proiectul, o premieră naţională, presupune parcurgerea 
fiecărei localităţi din judeţ pentru realizarea de interviuri cu agenţii economici şi cu 
autorităţile locale, cu scopul de a identifica oportunităţile locale şi resursele neexploatate. 
Clusterul îşi propune promovarea colaborării şi cooperării între entităţile de afaceri din 
sectorul agro-industrial, mediul academic şi de cercetare, dar şi încurajarea procesului 
de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea participării în multiple proiecte 
comerciale, naţionale şi internaţionale. Cu alte cuvinte, se doreşte scurtarea lanţului 
producător-client, forţă mai mare de negociere în relaţia cu hipermarket-urile, dar şi 
îmbunătăţirea accesului la finanţare.Cooperativa a devenit membră a acestui cluster 
putând astfel beneficia de o pârghie puternică în vederea promovării şi susţinerii micilor 
producători. Legumicultorii membri ai cooperativei au şansa de a-şi comercializa marfa 
în cadrul magazinului destinat Clusterului “AgroTransilvania”, situat în Iulius Mall. 

 

Cooperativa are propria pagină web12 şi este foarte activă şi pe reţelele de 
socializare13. Din anunţurile postate aflăm că membrii cooperativei au organizat în 
luna decembrie 2013 un concurs pentru a găsi metoda cea mai eficientă pentru a 
ajunge la cumpărătorul final, premiul fiind un coş cu legume româneşti proaspete. 
În alte postări cooperativa încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor de informare 
ale persoanelor interesate de aceste produse, astfel că oferă sfaturi privind 
alimentaţia sănătoasă („Lunca Someşului Mic are grijă de sănătatea ta!”), 
promovează produsele româneşti autentice la târguri de profil („In aceste zile, 
împreună cu Gal Someş Transilvan şi Fundația Civitas, Cooperativa Agricolă Lunca 
Someșului Mic este la INDAGRA!”) sau anunţă crearea unui nou brand judeţean şi 
pătrunderea în supermarketuri („Lunca - un nou brand al Județului Cluj/ Incepând 
de ieri, ne găsiți și pe rafturile supermarketurilor! Lotul 1 livrat şi recepționat, Lotul 
2 pregătit pentru livrare.”) 

Acest studiu de caz scoate în evidență importanța comunicării și a prezenței 
produsului în rândul potențialilor cumpărători. 

  

                                                           
12http://www.luncasomesuluimic.info/ 
13https://ro-ro.facebook.com/CooperativaAgricolaLuncaSomeuluiMic 
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CAPITOLUL 8. RECOMANDĂRI FINALE  

Măsurile privind piața forței de muncă au avut ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor dezavantajate pe piața forței de muncă. Participanții la acest proiect și-au 
propus acest lucru prin creșterea surselor de venit ale beneficiarilor.  Pilonul de bază 
pentru întărirea avantajelor comune ale celor două localități cu un nivel apropiat de 
dezvoltare din regiunea țintă este dat de agricultură și în special de pomicultură.  

Având în vedere scopul comun propus, partenerii de proiect au optat pentru activități care 
se mulează perfect pe specificități le locale. Inițiativa partenerului din Ungaria a vizat 
identificarea fermierilor model și înființarea unor plantații model, oferind astfel o direcție 
grupului țintă. Partenerul din România, pornind de la structura agricolă dominantă în 
localitate, bazată pe exploatații de mici dimensiuni, și-a propus conturarea unor plantații-
model de natură individuală. Proiectul a vizat totodată orientarea persoanelor provenind 
din categorii defavorizate către instruire. Plus-valoarea a fost stabilită de către partenerii 
de proiect ca fiind dobândirea cunoștințelor în domeniul culturii pomilor fructiferi. 
Expertiza necesară a fost dobândită de persoanele din grupul țintă prin participarea la 
programele de instruire din domeniul agricol desfășurate în cadrul proiectului. Persoanele 
interesate din cele două comunități au participat la activități comune în care specialiștii i-
au pregătit atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Următorul pas a fost 
reprezentat de informarea participanților la programele de formare cu privire la cerințele 
specifice dar și la posibilitățile oferite, iar mai apoi selectarea fermierilor model. După 
încheierea acordurilor de cooperare cu aceștia s-a trecut la realizarea plantațiilor pe 
terenurilor pregătite în acest scop de proprietari. S-a conturat astfel în ambele țări nucleul 
de producție pe care se va putea constitui în perioada de sustenabilitate a proiectului o 
comunitate de producători. În cadrul acestui proiect a fost realizată o cooperativă socială, 
ce a fost prezentată ca un model de succes în ceea ce privește colaborarea în Ungaria. 
Prin pregătirea  plantațiilor model a fost realizat totodată și un loc de exercițiu pentru 
persoanele provenind din categorii defavorizate angajate de administrația locală. 
Întreținerea acestor plantații se va realiza sub stricta coordonarea celor care au participat 
la activitățile de formare. Aceasta asigură în același timp utilizarea procedurilor adecvate 
de cultivare și îngrijire, dar și pregătirea practică a altor persoane provenind din categorii 
defavorizate. Aceștia sunt pașii realizați în cadrul proiectului. Acești pași reprezintă însă 
doar începutul drumului comun ales de partenerii de proiect atunci când și-au structurat 
programul. În continuare vom prezenta propunerile noastre pentru continuarea 
îmbunătățirii calității vieții persoanelor defavorizate ce reprezintă grupul țintă al 
proiectului.  

Este important ca după finalizarea proiectului procesele începute să nu fie întrerupte, iar 
tendințele favorabile să fie întărite. În acest scop este necesar ca în perioada de 
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sustenabilitate a proiectului partenerii să mențină colaborarea cu participanții. Menținerea 
acestei colaborări trebuie să se realizeze în diverse moduri. Pentru păstrarea motivației 
persoanelor participante este important sprijinul profesional, continuarea serviciilor de 
consultanță de specialitate. Aici se poate conta și pe susținerea firmei care a asigurat 
pomii fructiferi pentru plantații, dar este nevoie ca partenerii de proiect să le fie alături 
persoanelor care au beneficiat de instruirea de specialitate și care și-au înființat plantațiile 
de pomi fructiferi.   

Cu ajutorul mass-mediei comunitare poate fi începută organizarea în grupe a 
participanților, care poate facilita pe viitor o mai bună formalizare a producătorilor care se 
cunosc deja între ei.   

Pentru persoanele provenind din categorii defavorizate este de asemenea importantă 
continuarea activităților de instruire pentru păstrarea și aprofundarea cunoștințelor de 
specialitate, aceasta fiind și o pârghie pentru ieșirea persoanei din situația de 
defavorizare socială.   

În ceea ce privește programele de ocupare desfășurate la nivel comunitar, este nevoie 
ca cele două administrații locale partenere să construiască pe rezultatele actuale ale 
proiectului și să le dezvolte în funcție de posibilitățile locale și cadrele legislative existente. 
În Ungaria, programele de ocupare profesională pot să înglobeze relativ ușor și 
programele din domeniul agricol, în care pot fi incluse chiar și programe de formare. 
Partenerul român poate iniția programe similare în România, ținând cont de specificul 
local.    

În cadrul programelor de instruire este nevoie să se acorde o atenție deosebită 
cunoștințelor din domeniul prelucrării materiei prime, dar și cunoștințelor legate de alte 
domenii de producție. Acest aspect favorizează pe viitor crearea unor resurse 
suplimentare pentru persoanele provenind din categorii defavorizate.  

Dezvoltarea viitoare a plantațiilor înființate prin proiect poate însemna pe de o parte 
creșterea cantitativă a suprafețelor vizate de activitățile proiectului, iar pe de altă parte 
creșterea calitativă a suprafețelor destinate culturii plantelor, prin cultivarea unor specii 
variate, pentru o mai bună utilizare a terenurilor existente. Acest lucru va atrage de 
asemenea atenția persoanelor din categorii defavorizate în ceea ce privește importanța 
și posibilitatea de diversificare a culturilor existente.  

Propunem de asemenea propagarea continuă a rezultatelor actuale ale proiectului, 
pentru a îmbunătăți efectele rezultate în mediul partenerilor, ceea ce poate conduce pe 
termen lung la menținerea tendințelor favorabile constatate la nivelul grupului țintă, 
consolidând caracterul de model al proiectului.  
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În vederea întăririi colaborărilor existente, este propusă dezvoltarea continuă a 
cooperativelor, prin introducerea de noi activități și prin creșterea angajamentului 
participanților prin crearea posibilităților de ocupare la nivelul cooperativelor. În acest 
scop propunem utilizarea eficientă a oportunităților oferite de diferite programe de 
finanțare, dar și examinarea posibilităților oferite de programele de ocupare comunitară. 
Recomandăm partenerului român să promoveze la nivelul factorilor decizionali din 
România dezvoltarea legislaţiei în ceea ce priveşte cooperativele sociale, pentru 
consolidarea economiei sociale.  

Propunem de asemenea conectarea cooperativei sociale înființate în cadrul proiectului la 
organizații profesionale, fie la nivel formal, fie informal. Aceasta va duce la noi oportunități 
și obținerea de noi informații pentru dezvoltarea organizației.  

Dezvoltarea viitoare a rezultatelor se va putea realiza prin continuarea proiectelor 
comune cu partenerii actuali. Propunem pregătirea și transmiterea unor cereri de 
finanțare care să continue această direcție. Una din direcțiile posibile de dezvoltare 
poate fi dată de prelucrarea și valorificarea producției ce va fi obținută în viitor de 
plantațiile înființate în cadrul actualului proiect.  



Oportunităţi pentru cooperarea în agricultură în regiunea transfrontalieră 

 

 

Page | 65 

Bibliografie 

Lucrări, studii, analize: 

1. ALEXANDRESCU, Filip, MIHALACHE, Flavius, 2011 – „Economia socială şi 
cooperativele. Manual de intervenţie”, Editura Expert, Bucureşti 

2. Csengersima Község Önkormányzata, 2013 - „Csengersima Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018” 

3. GLATZ, Beáta, 2013 - Raportul de cercetare "A munkaerőpiac helyzete 
Csengersimán” 

4. GLATZ, Beáta, 2013 - Raportul de cercetare „Piaţa forţei de muncă în Comuna 
Culciu” 

 

Surse web: 

1. Recensământ 2011, România - www.recensamantromania.ro 
2. Recensământ 2011, Ungaria - www.ksh.hu/nepszamlalas 
3. Pagina web a Cooperativei Bantesz - http://bantesz.hu/ 
4. Pagina web a Unităţii Protejate Miracole - www.ahfsm.ro/unitate-protejata 
5. Pagina web a Cooperativei Agricole „Lunca Someşului Mic” -

http://www.luncasomesuluimic.info/ 

 


