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În România există foarte puține forme asociative cu scop economic 
funcționale în agricultură (asociații, cooperative). Acestea nu se formea-
ză de la sine, au nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare grup în 
parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când organizația 
devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic - din 
partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare 
economică rurală (un proces de incubare de start-up-uri). 

Acestea sunt premisele de la care a pornit programul ”Dezvoltare rurală 
prin antreprenoriat și asociere” finanțat de Romanian-American Foun-
dation și implementat de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă 
– Filiala Cluj-Napoca, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC 
București), Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC Iași), Cen-
trul Român de Politici Europene (CRPE) și Fundaţia Centrul pentru Educa-
ţie Economică și Dezvoltare din România (CEED România).

Materialul de față se bazează pe experiența și rezultatele programului 
mai sus amintit și explicitează pașii parcurși în cadrul proiectului-pilot. 
Sintetic, aceștia urmează cronologia: analiza comunităților și a coor-
donatelor socio-economice ale spațiului în care se dorește a se sprijini 
asocierea fermierilor, realizarea unor demersuri de facilitare comunitară 
(aducerea fermierilor cu potenţial, activi economic, la aceeași masă, 
pentru a discuta posibilitatea dezvoltării unei afaceri în comun), orga-
nizarea de activități care să conducă la coagularea propriu-zisă a gru-
pului (training-uri pe teme agricole, contabile sau financiare, vizite de 
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studiu în țară la asociații de succes etc.) în paralel cu ela-
borarea unui plan de afaceri, înființarea cooperativei / aso-
ciației, acordarea de asistență de management și pentru 
implementarea planului de afaceri, acordarea de asistență 
în management și marketing și creșterea capitalului social 
precum și asistență în creșterea capacității și stabilizarea 
proceselor de management și marketing.

Întreaga intervenție se concentrează pe două mari paliere: 
Planificarea afacerii și dezvoltarea acesteia și Dezvoltarea 
grupului și a capitalului social din comunitate, fiecare având 
instrumentele și activitățile specifice prezentate în model.

Specificul acestui material este de a prezenta sintetic in-
formația privind aplicarea acestui model. Fiecare etapă 
cuprinsă în acest model este detaliată în cadrul unui su-
port de curs care, alături de anexele menționate la coloana 
instrumente, se regăsesc în pachetul disponibil online pe 
pagina web www.civitas.ro/publicatii.

Se recomandă ca facilitatorul, beneficiarul direct al mate-
rialului, să parcurgă și să adapteze informațiile în acord cu 
situația specifică determinată de domeniul de activitate, 
zonă, caracteristici locale, constrângeri de piață, și altele. 

Tabelul următor detaliază componentele specifice 
din care sunt compuși acești pași:

1. Analiza resurselor locale, identificarea pROFiLuLui 
comunității (anul 1)

2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția 
(anul 1)

3. Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii 
grupului de inițiativă (anul 1)

4. Înființarea întreprinderii comunitare (cooperativă/aso-
ciație agricolă) și activități conexe - anul 1 al asociației/
cooperativei

5. Asistență intensivă pe management, marketing și 
creșterea capitalului social (anul 2)

6. Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 - 
suprapus celui de-al doilea an de producție)

7. Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proce-
selor de management, marketing (anul 3)

precum și rezultatele concrete pe care fiecare etapă ar 
trebui să le genereze, instrumentarul folosit și resursele 
care trebuie alocate.

Analiza resurselor locale, 
identificarea PROFILULUI 
comunității (anul 1)1

n Descriere 

Activități specifice - ce facem?

Analiza preliminară a comunității se va concentra pe 
colectarea de date din zona vizată, relevante pentru 
intenția de a dezvolta structuri asociative în agricultură.

Această etapă constă în colectarea efectivă de date 
despre comunitatea vizată (ex. capacitate de producție, 
antecedente, context propice, conectare la infrastruc-
tură).

*În funcție de anvergura și caracteristicile particulare ale 
intervenției (respectiv dacă facilitatorul știe din primul 
moment care va fi comunitatea sau are o listă scurtă 
din care va trebui să selecteze), această etapă poate 
demara chiar înainte de Etapa 1 într-o formă preliminară 
și poate continua apoi în paralel cu aceasta.

Raționament – de ce facem așa?

ipotezele de lucru pentru a lua ulterior decizia de a 
lucra într-o anumită comunitate sunt:

• interesul fermierilor locali de a se asocia și a se 
implica într-un demers pe termen lung;

n Rezultate  
 așteptate

Outputs etapa 1:  
1 listă de comunități 
locale în care există 
grupuri sau organi-
zații ale fermierilor 
care sunt interesate 
în a se angaja într-un 
demers de asociere 
în agricultură

Outcome etapa 1: 
comunitatea este 
pregătită preliminar 
pentru începerea 
demersului, intenția 
de asociere și de 
demarare a unui 
asemenea proces nu 
este doar prezuma-
tă, ci asumată 

n Instrumente 

Etapa 1:

1. Metodologie  
selecție zonă (apel 
selecție și/sau criterii 
de selecție utilizate 
de către facilitator 
în cazul selecției 
directe)

2. Listă rețele de 
dezvoltare comuni-
tară în zonele rurale 
și asociații/ federații 
cu relevanță pentru 
domeniu (asociații de 
producători agricoli, 
patronate relevante 
din domeniu, organi-
zații interprofesiona-
le, gAL-uri,etc.)

n Echipă/durată 

Echipa necesară: 

1 Coordonator 

Rol:

- Selecția comunității 
și asigurarea legăturii 
cu aceasta pe tot 
parcursul demer-
sului; 

- Contactarea insti-
tuțiilor/ actorilor locali 
și județeni relevanți;

- Organizarea întâl-
nirilor cu actorii locali 
relevanți; 

- Coordonarea 
colectării și analizei 
de date;

- Asigurarea unei 
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• intenția lor de a-și valorifica produsele prin interme-
diul unei structuri asociative;

• Caracteristicile socio-economice ale comunității, 
potențialul său de dezvoltare agricolă.

Metodologie – cum facem?

În cadrul acestei etape, facilitatorul va folosi un mix de 
metode calitative si cantitative, care vor debuta obliga-
toriu prin cercetare de birou, urmată apoi de deplasări 
la fața locului care vor include aplicarea de chestionare 
și organizarea de interviuri. 

Cercetarea de birou va folosi surse de informare oficiale, 
deschise și disponibile, de cele mai multe ori în mediul 
online sau obținute prin solicitarea directă de la institu-
țiile abilitate (date inS, strategia de dezvoltare a regiunii 
vizate, strategia gAL, alte documente și rapoarte 
disponibile) și va viza:

a. Prezentarea geografică și fizică

a.1 Principalele caracteristici geografice: amplasamen-
tul, relieful, altitudinea, clima, tipurile de sol predomi-
nante, resursele naturale, vegetația;

a.2. Populaţia, respectiv demografia locală: se va 
evidenția evoluția populației în ultimii 10 ani, structura 
de vârstă, structura pe sexe, elemente de migrație (în 
măsura în care acestea există);

Outputs etapa 2: 

1. fișă cu date socio 
– economice rele-
vante despre zonă 
(informații care să 
ofere indicații asupra 
factorilor care favori-
zează asocierea);

2. raportul agregat 
după colectarea 
datelor care poa-
te avea funcția de 
pre-studiu de piață, 
însoțit de planul de 
lucru pentru perioa-
da ulterioară, când 
se va lucra efectiv 
cu comunitatea și 
se vor identifica în 
detaliu capacitățile 
de producție ale 
fermierilor);

3. lista de persoane 
resursă care vor fi 
implicate  în faza 
ulterioară de lucru în 
comunitate.

Etapa 2: 

1. Formular care să 
cuprindă categoriile 
de date ce vor fi 
colectate;

2. Solicitări adresate 
instituțiilor publice re-
levante (ex. Direcțiile 
Agricole Județene în 
legătură cu elemente 
funciare, legate de 
producția agricolă, 
etc.);

2. Ghid de interviu, 
chestionar (opțional).

comunicări adec-
vate cu toți factorii 
interesați.

1 Facilitator suport 

Rol:

- Asistență în activi-
tățile de cercetare / 
prelucrare date.

Durată: 2 - 3 luni

*Durata și numărul 
de facilitatori vor 
varia în funcție 
de anvergura 
demersului (numărul 
de comunități și 
complexitatea 
metodelor de 
cercetare alese);

Este preferabil 
ca vizitele la fața 
locului, respectiv 
interviurile față în față 
să fie realizate de 
către o echipă de 2 
persoane; 

În măsura în care vor 
fi aplicate chestiona-

a.3 Patrimoniul de mediu: se vor evidenția principale-
le caracteristici care țin de patrimoniul natural (relief, 
geologie, biodiversitate, râuri sau lacuri, arii naturale 
protejate etc.) cu scopul de a evidenția aspectele care 
pot conduce la o identitate locală, potențialul turistic, 
produsele care provin din aceste situri (neafectate de 
fertilizanţi chimici sau pesticide), potenţialul de pro-
movare a agroturismului, posibilitățile de susținere a 
mediului prin diferite forme de compensații atribuite 
fermierilor, etc.

a.4 Patrimoniul local: se vor menţiona elemente de 
patrimoniu local material, dar și imaterial – ocupații /
meșteșuguri tradiționale, obiceiuri locale. Se vor pre-
zenta comentarii privind patrimoniul arhitectural și cultu-
ral local, legătura dintre elementele acestora și influența 
asupra comunităților zonei.

b. Economia locală

b.1 Capitalul uman (forța de muncă) și ocuparea: se vor 
evidenția structura populației ocupate, după statutul 
profesional, mediul de rezidență, forme de proprietate 
(în cazul salariaților);

b.2 Agricultura: se va prezenta o analiză sintetică pri-
vind economia agricolă după:  

• structură – mărimea terenurilor și a exploatațiilor 
agricole; 

• modul de exploatare – direct, în arendă, prin 
asociere în scopul practicării agriculturii, agricultura 

Outcome etapa 2: 

1. alegerea de 
către facilitator a  
comunității în care 
va interveni, însoțită 
de elemente prelimi-
nare de strategie de 
intervenție bazate pe 
potențialul de piață 
identificat (în absența 
etapei 1)

2. intenția comuni-
tății, respectiv a unui 
grup de a se angaja 
într-un asemenea 
demers.

re, se va alege com-
pletarea acestuia 
de către personalul 
facilitatorului, care 
va efectua această 
operațiune pe loc, 
în timpul discuției cu 
persoana intervieva-
tă. În această situație 
se va ține cont în di-
mensionarea echipei 
(o persoană comple-
tează în medie 5 - 7 
chestionare pe zi.)
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care beneficiază comunitățile locale. De asemenea, 
vor fi prezentate cele mai relevante Ong-uri, asociaţii 
locale, precum si domeniul de intervenție al acestora și 
influențele asupra dezvoltării zonei respective.

d. Programe și proiecte în zona vizată: se vor identifica 
programele și proiectele dezvoltate în teritoriul vizat, 
indiferent de sursa lor de finanțare (fie ca este vorba de 
măsuri naționale, fie ca este vorba de linii de finanțare 
europene sau altele), evidențiind dimensiunea, durata, 
principale activități realizate, actorii implicați. Accentul 
se va pune pe identificarea acelor proiecte și programe 
legate de agricultură sau cu potențial de influențare a 
dezvoltării activităților agricole pe plan local. În același 
timp, trebuie identificată orice măsură menită să asigu-
re un mediu extern propice dezvoltării economiei locale.

Cercetarea de birou va fi însoțită de vizite în comunitate 
în cadrul cărora facilitatorul va avea ocazia de a valida 
parte din concluziile analizei de birou, adăugând obser-
vațiile sale directe și datele colectate în timpul întâlnirilor 
pe care le va organiza. Este preferabil ca întâlnirile să 
implice un număr cât mai mare de actori locali, cu 
tipologii și grade de influență diverse în comunitate. În 
funcție de ce se va fi constatat în timpul cercetării de 
birou, facilitatorul va întocmi lista celor cu care doreș-
te să se întâlnească, care îi va cuprinde cel puțin pe 
reprezentanții primăriei, eventual consilieri locali din mai 
multe partide politice, antreprenori locali (preferabil din 
agricultură sau zone conexe, dar nu numai aceștia), 
lideri informali locali (preot, director de școală, medic, 
etc.), reprezentanți de servicii deconcentrate în terito-

ecologică, culturile dominante, evoluție etc.);

• nivelul de procesare a produselor agricole în zona 
vizată; 

• mărci locale (existența unor denumiri de origine pro-
tejată, indicații geografice protejate sau specialități 
tradiționale).

b.3 Industria locală / întreprinderile 

Se vor urmări și principalele activități economice (indus-
trie, comerț, servicii) prezente în zonă. În special, vor fi 
prezentate aspecte privind industriile și reţeaua între-
prinderilor de producţie (combinate și fabrici de prelu-
crare a produselor, servicii pentru agricultură, depozite, 
sectoare economice acoperite, evoluţie etc.), precum și 
legăturile acestora cu celelalte domenii economice ale 
zonei sau cu zone externe celei vizate de analiză. 

b.4 Accesul la finanțare: prezența instituțiilor finanțatoa-
re în zona vizată (bănci, CAR-uri, alte instituții financiare 
non-bancare) și condițiile concrete în care finanțarea 
este acordată astfel încât să poată fi evaluat accesul 
efectiv la finanțare a celor vizați de intervenție.

c. Activități sociale și instituții locale: se vor menționa 
autoritățile și instituțiile publice locale (primărie, consi-
liul local, servicii descentralizate în teritoriu cu sediul în 
zona vizată, liceu agricol, dacă este cazul etc.), struc-
turile lor asociative și / sau de reprezentare (asociații 
de comune, de consilii locale), precum și principalele 
activități sociale în care acestea sunt implicate și de 
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riu, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și, 
desigur, producători locali. 

Facilitatorul va decide care este instrumentul de cerce-
tare utilizat. Cel mai probabil, în această etapă, interviul 
este cel mai la îndemână (facilitatorul va putea investiga 
existența de antecedente de asociere, existența de 
asemenea intenții nematerializate, sau materializate 
parțial), urmând ca ulterior să fie aplicat și un chestionar 
producătorilor. 

Înainte de vizitele în comunitate, facilitatorul va contura 
un mesaj clar, care să explice pe de o parte rolul și 
interesul său în comunitate, iar pe de alta, beneficiile și 
posibilul rol al interlocutorului (beneficiile pot fi struc-
turate pe mai multe paliere: beneficiul pentru întreaga 
comunitate, beneficiul grupului care va alege să se 
asocieze, beneficiul individual al producătorului care se 
va asocia). În egală măsură, facilitatorul va avea grijă să 
creeze așteptări realiste și posibile celor cu care va intra 
în contact. 

Vizitele la fața locului sunt utile mai ales pentru evalua-
rea dorinței de asociere, identificarea factorilor favori-
zanți care vor fi deosebit de utili în stabilirea strategiei 
de intervenție (cum ar fi, de exemplu, deschiderea 
autorităților locale de a sprijini acest demers – primăria 
va putea ulterior pune la dispoziție spații de întâlnire, 
facilita accesul la spații de depozitare, intra în partene-
riat cu structura asociativă ce se va înființa și participa 
împreună la accesarea de fonduri, etc.)

Contactarea comunității în 
care va avea loc intervenția 
(anul 1)2

n Descriere 

Activități specifice - ce facem?

Etapa 2.1: Colectarea de date aprofundate asupra 
capacităților de producție și a tipologiei acestora de la 
producătorii locali. Se vor aplica chestionare menite să 
determine: suprafețele cultivate individual, tipologia pro-
duselor și cantitatea acestora, modalitatea de vânzare, 
ponderea vânzărilor prin diverse canale (la piață, în fața 
casei, către magazine, etc.), modalitatea de colectare și 
transport către cumpărător, tipul de utilaje de producție 
utilizate, forma prin care este vândută producția (pFA, 
producător individual, altele), finanțarea utilizată (credi-
te, microcredite, intenție de împrumut, etc.), principalele 
probleme întâmpinate și planuri de viitor.

Chestionarul va cuprinde și o secțiune dedicată po-
tențialului de asociere, menită să determine interesul 
pentru asociere, beneficiile așteptate de la o eventuală 
asociere, disponibilitatea de resurse  pe care producă-
torul le-ar aduce în asociere, precum și riscurile pe care 
ar fi pregătiți să și le asume (acestea sunt investigate 
preliminar în acest moment, ele vor fi reluate în sesiunile 
de lucru cu grupul de producători deja identificat).

n Rezultate  
 așteptate

Outputs  

1. chestionare 
completate cu date 
detaliate cu privire la 
suprafețe cultivate/
cantități/dimensiunea 
fermei/proveniență 
soiuri/echipamente/
utilaje;

2. chestionare 
completate cu date 
referitoare la dimen-
siunea asocierii;

3. campanie de in-
formare a comunității 
asupra oportunității 
de asociere;

4. întâlniri regulate cu 
primăria si alți actori 
locali relevanți;

n Instrumente 

Documente tip (de 
colectare a datelor):

-chestionar aplicat 
membrilor comuni-
tății;

- formular privind in-
formații pentru planul 
de afaceri (grupul de 
producători);

- material de prezen-
tare a oportunității de 
asociere;

- material de infor-
mare asupra întâlnirii 
de constituire a gru-
pului;

- lista fermierilor in-
teresați de asociere, 
precum și formular 
de adeziune.

n Echipă/durată 

Echipa necesară: 

1 Coordonator 

Rol:

- Contactarea institu-
țiilor locale/ actorilor 
locali; 

- Organizarea întâl-
nirilor cu instituțiile 
locale/ actori locali și 
cu producătorii 

- Coordonarea 
colectării si analizei 
de date;

- Asigurarea unei 
comunicări adec-
vate cu toți factorii 
interesați;
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- Coordonarea ex-
perților externi;

- participarea la acti-
vități în comunitate.

1 Facilitator suport 

Rol:

- Asistență în 
activitățile de 
cercetare / 
prelucrare date)

- Asistență și feed-
back în procesul de 
facilitare (participare 
la întâlniri, pregătirea 
unor teme specifice 
pentru întâlniri)

1 Specialist activități 
agricole (agronom 
sau chimist speciali-
zat în agricultură)

1 Jurist

1 Expert în dezvolta-
rea afacerii

Instrumente suport 
pentru prezentări:

– Video

- prezentări ppT

- Materiale relevante 
(handouts)

5. întâlniri cu produ-
cătorii;

6. lista cu beneficiile 
asocierii;

7. sesiuni de lucru 
pe teme specifice 
realizate cu grupul 
de producători care 
s-au asociat.

Outcomes:

1. o apreciere de 
profunzime asupra 
capacității de pro-
ducție locală;

2. comunitatea infor-
mată asupra oportu-
nității de asociere;

3. un grup de pro-
ducători deciși să se 
asocieze;

4. o formă sociativă 
antreprenorială pe 
cale de a se înregis-
tra ca formă juridică 
și de a deveni func-
țională.

Este recomandat ca facilitatorul să țină cont de pro-
gramul de lucru al fermierilor (în timpul zilei aceștia nu 
sunt disponibili pentru întâlniri acasă, ci eventual la locul 
în care se află suprafețele exploatate. În egală măsu-
ră, este mai ușor să interacționezi cu producătorul în 
zilele de sărbătoare religioasă, când nu este ocupat 
cu munca agricolă. Este preferabil ca facilitatorul să fie 
însoțit în acest demers de către una din persoanele de 
contact identificate în etapa anterioară. Aceasta îi va 
facilita interacțiunea cu producătorul, stabilind o relație 
de încredere și asigurând în același timp „traducerea” 
unor termeni din chestionar care nu sunt neapărat la 
îndemâna producătorului.

Etapa 2.2: Informarea producătorilor agricoli asupra 
intenției de a forma o structură asociativă care să facili-
teze comercializarea în comun a producției 

Facilitatorul trebuie să pregătească momentul întâlnirii 
cu producătorii agricoli care vor forma structura asocia-
tivă, informând comunitatea asupra acestei oportunități. 
Aceasta se poate realiza:
-   în același timp cu Etapa 2.1, de aplicare a chestio-

narelor;
-  prin distribuția de materiale informative direct în 

gospodării;
-  prin anunțuri plasate în locurile cu trafic din comuni-

tate (primărie, piață, magazine, biserică, etc.);
-  prin participarea la o ședință de consiliu local (cu 

aprobarea prealabilă a primarului);

-  prin întâlniri pregătitoare în comunitate (în măsura 
în care există resurse de timp și logistice pentru 
acestea).

informarea trebuie să cuprindă elemente care să 
răspundă la întrebări de tipul: de ce ne asociem, cum 
ne ajută facilitatorul, cum ne implicăm efectiv, cui ne 
adresăm, unde și când. Este preferabil ca primăria să 
susțină acest demers și să pună la dispoziția facilitato-
rului și infrastructura sa de comunicare, precum și un 
spațiu în care să se realizeze întâlnirile.

Etapa 2.3: Întâlnirile cu producătorii agricoli

interacțiunea cu producătorii agricoli a început deja 
în faza de diagnostic a comunității și de aplicare a 
chestionarelor, odată facilitatorul intrat în comunitate. 
În funcție de interesul pe care îl constată la fața locului 
și de resursele de care dispune, facilitatorul poate avea 
mai multe întâlniri în care să răspundă întrebărilor pro-
ducătorilor locali. 

Etapa 2.4: Întâlniri regulate cu autoritățile locale 

Susținerea din partea primăriei și, eventual a Consiliului 
local este importantă atât pentru validarea demersului 
pe care facilitatorul îl întreprinde în comunitate, cât și 
pentru maximizarea sau creșterea resurselor locale ce 
vor fi investite în asociere. Dincolo de rolul său de reper 
în comunitate, primăria este cea care poate contribui 
direct la dezvoltarea mai rapidă a asocierii prin punerea 
la dispoziție a unei infrastructuri deja funcționale (spații 
pentru întâlniri sau depozitare), a unor facilități locale 
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(cum ar fi preț de închiriere diminuat pentru depozite 
sau concesionarea de terenuri).

Lista de beneficii și scenarii de lucru trebuie adaptată 
în permanență la realitatea din comunitate, și mai apoi 
comunicate corespunzător prin întâlniri regulate și cu 
primăria. Desigur, în funcție de specificul comunității, 
primăriei i se poate alătura și unul sau mai mulți actori 
locali determinanți care trebuie păstrați în comunicarea 
permanentă și implicați pe tot parcursul (cum ar fi un 
specialist în agronomie sau alt antreprenor de succes 
din zonă / alt lider de opinie local).

În măsura în care zona vizată este formată din mai 
multe comune, se vor organiza întâlniri cu reprezentanții 
primăriilor din comunele interesate să “găzduiască” 
sediul / unitatea de procesare.

În vederea realizării unei evaluări clare și reale a poten-
țialului zonei (detalii tehnice și calitative ale solului și 
culturilor din zonă), va fi nevoie de cooptarea unui expert 
tehnic extern ce poate proveni de la instituții de profil 
din zonă (institut de cercetare, DADR, uSAMV, etc.).

Etapa 2.5: Constituirea grupului de producători care se 
asociază

Facilitatorul stabilește locul și data întâlnirii de constitu-
ire a grupului de producători care doresc să se aso-
cieze. În acest moment, facilitatorul are indicii asupra 
numărului și componenței grupului, dar finalizarea 
acestuia se va realiza în cadrul întâlnirii. Facilitatorul 
pregătește desfășurătorul întâlnirii astfel încât la final 
componența grupului să fie clară și planul de lucru pe 

termen scurt și mediu să fie conturat. 

Acesta este momentul în care se întâlnește „oferta” 
facilitatorului cu „cererea” comunității și de la care se 
începe practic seria de întâlniri de facilitare a grupului 
menite să:
• construiască un grup coeziv și care să funcționeze 

pe bază de încredere între membri și norme interne 
clare și eficiente; 

• ofere cunoștințe suficiente legate de dinamica unui 
grup și guvernanța sa;

• contureze planul de lucru și strategia structurii aso-
ciative (planul de afaceri);

• efectueze demersurile legale pentru ca structura 
asociativă să capete statut legal;

• dezvolte comunicarea internă și serviciile oferite de 
structura asociativ;

• pună în practică planul de afaceri.

Metodologie - cum facem?

În cadrul primelor întâlniri se vor relua aspecte legate de 
inventarierea capacității de producție a fiecărui mem-
bru în parte, precum și aspecte legate de așteptările 
grupului.

În paralel, se identifică nevoile de instruire ale grupului, 
acestea fiind ulterior adresate în întâlnirile de lucru.

indiferent de subiectul întâlnirii, facilitatorul va ține cont 
de fiecare dată de aspectele cu potențial de deteriorare 
a relației de încredere care este în permanentă con-
strucție și va aloca timp pentru discuții legate de coezi-
unea grupului, reguli de comunicare interne, tratament 
egal al membrilor, transparența demersurilor ocazionate 
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de întâlniri în care nu au fost implicați toți membrii.

În egală măsură, facilitatorul va încerca să medieze în 
permanență interesul individual al membrilor cu cel al 
grupului, astfel încât la final să existe o relație de tipul 
„CÂȘTig-CÂȘTig” (Win-Win).

Sugestii de subiecte pentru întâlnirile de lucru:
• beneficiile asocierii pentru ferma individuală;
• oportunități de finanțare;
• oportunitatea alegerii formei juridice cooperativă vs. 

asociație agricolă;
• reguli de constituire;
• construirea misiunii comune;
• drepturi și obligații ale membrilor;
• procesul de dezvoltare a afacerii;
• faze individuale de dezvoltare a afacerii; 
• plan de afaceri;
• organizarea vânzării și distribuției;
• reguli de comunicare în structura asociativă.

Raționament - de ce facem așa?

O dată luată decizia de a lucra într-o comunitate, 
facilitatorul are nevoie de date suplimentare pentru o 
cunoaștere reală a mediului în care va lucra, precum și 
pentru identificarea grupului de producători care se va 
constitui într-o formă asociativă. Acesta este momentul 
în care facilitatorul începe să comunice public „oferta” 
sa de intrare în comunitate și „caută” persoanele atât 
relevante cât și doritoare de asociere. Se va evalua po-
tențialul real din punct de vedere al: resurselor umane, 
cantității de materie primă din zonă, nivelului de sprijin 

din partea autorităților locale (clădire existentă, teren 
disponibil, autorizații, avize, date din registrul agricol).

Facilitatorul va me-
dia în permanență 
inTERESuL inDiVi-
DuAL al membre-
lor cu inTERESuL 
gRupuLui !
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Training / workshop (discuții 
facilitate) pentru membrii 
grupului de inițiativă (anul 1)3

n Descriere 

Raționament - de ce facem așa?

În această etapă are loc dezvoltarea de materiale, 
module de training corelate cu domeniile de interes ale 
membrilor grupului de inițiativă. Se dezvoltă în cadrul 
acestei activități programe de training educaționale din 
prisma creșterii nivelului de cunoștințe și competențe în 
rândul lucrătorilor din exploatații agricole și din dome-
niul antreprenorial.

Activități specifice și metodologie

3.1 Importanța instruirii

Evaluarea nevoii de instruire. 
pre-condiții: instruirea trebuie să se bazeze pe nevoile 
reale ale cursanților și să nu fie derulată într-un cadru 
formal care să constrângă participanții și să îi inhibe.
Se recomandă vizite în exploatații cu viitorii traineri pen-
tru ca aceștia să reușească să surprindă cât mai bine 
nevoile de instruire ale membrilor viitoarei cooperative.
Realizarea profilului participanților la curs urmărește 
următoarele aspecte:

n Rezultate  
 așteptate

Outputs:

1. prezentări pe 
teme relevante 
(management, 
marketing, finanțarea 
afacerii, comunicare) 

2. planul de afaceri 
(versiune în lucru) / 
Completarea capito-
lelor aferente planului 
de afaceri. 

Outcomes:

1. nivel minim ac-
ceptat de cunoștințe

2. Conștientizare a 
efortului viitor/pro-
gres

n Instrumente 

Instrumente suport 
pentru prezentări:

- Video

- prezentări ppT

- Materiale relevante

(handouts)

n Echipă/durată 

2 –persoane –  
Facilitator și trainer. 

Trainer (practician)- 
Ex: manager altă 
structură similară

Teambuilding - 2 zile

Training: 3 ore / 
fiecare modul

3. pregătirea pentru 
ce urmează să între-
prindă 

4. profilul antrepre-
norial

5. Standarde/tehno-
logie nouă

6. Înțelegere comună 
asupra modului de 
funcționare a unui 
grup 

7. Creșterea coeziu-
nii grupului. 

-  nivelul de pregătire al fiecăruia, cursurile sau instru-
irile la care au mai luat parte care ar putea viza, de 
exemplu: echipamentele pe care le poate folosi și 
eventual echipamente a căror necesitate o recu-
noaște dar, de care nu dispune și nu are cunoștin-
țe de utilizare chiar dacă l-ar avea în proprietate, 
randamentul culturilor, procesul tehnologic folosit și 
tipul culturilor (aspecte privind calitatea);

-  capacitățile persoanelor care sunt implicate în pro-
cesul tehnologic alături de ei;

-  forma de organizare, experiențe antreprenoriale 
anterioare, procesul de achiziție de materii prime în 
cadrul fermei, procesul de valorificare a produselor 
realizate și metodele de lucru folosite cu colabora-
tori;

-  modul în care a fost finanțată dezvoltarea exploata-
ției până în acel moment.

În baza acestor informații facilitatorul împreună cu 
specialiștii cooptați vor putea realiza un plan de instruire 
individualizat pentru fiecare membru al grupului de 
inițiativă dar și pentru grup în baza punctelor comune 
sesizate în urma evaluării de nevoi. Activitatea ce pre-
supune evaluarea nevoilor de instruire se recomandă a 
fi derulată doar după clarificarea listei finale de membri 
ai grupului de inițiativă.

Conștientizarea la nivelul membrilor a nevoilor de 
instruire

În acest moment poate avea loc prezentarea unor 
exemple de bună practică, situații din care să reiasă că 
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în urma unor module de instruire participanții au reușit 
să fie mai eficienți în activitatea desfășurată. 

Exemplele pot să fie: pe partea antreprenorială sau pe 
parte de cursuri în domeniul agricol.

Alte aspecte motivaționale: diploma obținută de către 
aceștia să fie valorificată fie în procesul de acreditare al 
lor sau autorizare, ori să poată depune aplicații pentru 
obținerea de fonduri europene. 

Reguli stabilite împreună cu participanții la cursuri: 
aspecte ce țin de punctualitate din partea părților 
implicate, modalitatea de interacțiune, seriozitate, încre-
dere reciprocă, ascultare activă și ascultare reciprocă, 
respect.

3.2 Profilul trainerului

Se recomandă ca cel care va susține cursurile de in-
struire să fie un expert extern, care să nu facă parte din 
grupul de inițiativă deoarece se poate considera că do-
rește să câștige o poziție dominantă în cadrul grupului, 
și pentru a păstra rigurozitatea procesului și a menține 
atenția grupului de inițiativă.

Criterii de selecție a expertului extern:

Competențe profesionale - calificări și expertiză relevantă 
în acest tip de activitate. Cineva care are expertiză pe 
domeniul didactic (sau cercetare) în mediul universitar 
sau post-liceal dar care este sau a fost implicat și în 
activitatea concretă de producție într-o unitate relevan-
tă ar fi soluția ideală pentru a răspunde de susținerea 

acestor cursuri. Recomandarea este să poată utiliza 
exemple relevante pentru activitatea desfășurată de 
grup.

Abilități personale: limbaj adecvat nivelului de înțelegere 
al grupului, structură de curs interactivă, participarea 
activă a grupului de inițiativă și abordarea subiectelor 
prezentate în strictă corelație cu activitatea lor agricolă.

3.3. Structura trainingului

Durata și perioada de desfășurare

Trebuie stabilită în funcție de particularitățile grupului și 
de specificul activității agricole a acestuia. 

Constrângeri: cei care desfășoară activități în domeniul 
agricol pot să aloce timp doar în anumite perioade ale 
anului și nu pot să lipsească din gospodărie o perioadă 
îndelungată de timp. Majoritatea participanților nu au 
exercițiul sau cultura participării la instruiri.

Durata cursurilor: sesiunea într-o zi ar trebui să nu fie 
mai lungă de 3- 4 ore, împărțită în două module distinc-
te și desfășurate în acea perioadă a zilei când este cel 
mai facil pentru participanți. 

Perioada: Cursurile pot fi desfășurate grupat, într-o peri-
oadă anume (două – trei săptămâni) sau pot fi derulate 
dispersat pe o perioadă de timp mai lungă. Modulele 
de curs să fie organizate pe o perioadă de 3-4 luni cu o 
frecvență nu mai mare de două – trei ori pe lună. Aces-
te activități trebuie corelate cu ciclul producției agricole 
pe care ei îl derulează. Exceptând probabil pe cei care 

Trainerul va avea un 
limbaj adecvat nive-
lului de înțelegere a 
grupului.

Se va asigura parti-
ciparea activă a gru-
pului și abordarea 
subiectelor va fi în 
strictă corelație cu 
activitatea agricolă a 
grupului!
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se ocupă de creșterea animalelor, pentru ceilalți, peri-
oada de iarnă este perioada cea mai potrivită pentru 
aceste activități.

Locație: modulele de curs să fie organizate cât mai 
aproape de gospodăriile lor însă într-un cadru potrivit 
pentru acest gen de activități

Conținut propus:

a. Noțiuni introductive de management al exploatației 
agricole 

Modul de curs introductiv care să inițieze participanții în 
câteva aspecte privind managementul fermei (conta-
bilizare costuri – resurse umane, costuri de producție). 
Discutarea unor aspecte privind stabilirea costurilor de 
producție care poate avea efecte ulterioare și în stabi-
lirea prețului produselor. Acest curs poate fi structurat 
pe 3 ore care să fie derulat într-o singură ședință de o zi 
împărțită pe două sesiuni.

b. Marketingul agricol și agroalimentar (standarde 
impuse de piață) –Modalitățile prin care pot valorifica 
produsele realizate în fermele lor dar și aspecte privind 
standardele necesare a fi îndeplinite pentru a putea 
ajunge în piață. Durată de 6 ore, împărțite în două zile 
de curs a câte 3 ore.

c. Finanțări publice și private

Atragerea de resurse atât pentru componenta operațio-
nală cât și pentru potențiale investiții ar fi un alt subiect 
unde trebuie dezvoltate competențe specifice la nivelul 

grupului de inițiativă. particularizarea informației este 
esențială la nivelul specificului lor și se recomandă ca 
instruirea să îi pregătească pe aceștia pentru a înțelege 
procesul de atragere de fonduri atât pentru fermele lor 
cât și pentru cooperativa ce urmează să o înregistreze 
pe viitor. Durata: 6 ore, împărțite în două zile de curs a 
câte 3 ore.

d. Modul variabil – se recomandă a fi unul pe profilul 
cooperativei care urmează a fi înregistrată (legumicultu-
ră, pomicultură, apicultură, etc.). Aici fiecare facilitator 
va putea decide care sunt temele care trebuie tratate. 
Câteva recomandări de subiecte ce ar trebui atinse 
sunt: Controlul calității (standarde MADR, etc.) – igiena 
produselor alimentare. Durata recomandată - 9 ore.

e. Teambuilding - În vederea creării coeziunii de grup, 
propunem, înainte de începerea activităților ”hard”, 
organizarea unui eveniment de tip teambuilding, de 
cunoaștere reciprocă și creare a unui cerc al încrederii 
reciproce.

f. Vizite de studiu de profil (pliate pe specificul grupului 
de iniţiativă: legumicultori, pomicultori, apicultori, etc.) 
pentru a cunoaște exemple de bune practici.

Obiectivele vizitelor de studiu:

-  Facilitarea schimbului de informații și de experiență 
între cele două grupuri și specialiștii din domeniul 
propus pentru interesele comune ale grupurilor 
participante;
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-  Motivarea membrilor grupului nou de a porni în 
această inițiativă;

-  Sprijinirea participanților în cunoașterea măsurilor 
deja adoptate în domeniu în cadrul altor grupuri;

-  Oferirea oportunității de a încuraja, iniția sau sprijini 
activități legate de alte acțiuni din domeniu;

-  Încurajarea participanților în scopul conștientizării 
rolului pe care trebuie să-l joace și ca inițiatori sau 
persoane resursă, dându-le oportunitatea să stabi-
lească numeroase contacte în timpul vizitei lor de 
studiu.

Înființarea întreprinderii comunitare  
(cooperativă/asociație agricolă) și  
activități conexe - Anul 1 al asociației/cooperativei4

n Descriere 

Activități specifice - ce facem?

În această etapă se realizează activitățile premergătoa-
re înregistrării juridice. pe de-o parte există un set de 
activități punctuale, direct conectate înregistrării:
- Definitivarea participativă a statutului și actului con-

stitutiv;
- Validarea documentelor de către un consilier juridic 

(implicarea unui consilier juridic în întreg procesul 
este necesară);

- Maturizarea regulamentului de ordine interioară 
(discuții în cadrul întâlnirilor)- care să includă inclusiv 
aspecte de flux operațional, informații utile pentru 
procesele de depozitare, procesare și ambalare 
(specifice de la caz la caz);

- planificarea și implementarea acțiunilor specifice: 
semnare comună la notar, depunere documente la 
Registrul Comerțului, înregistrare la Ministerul Finan-
țelor, demararea activităților de autorizare îndată ce 
actele constitutive sunt emise. 

Totodată există și activități conexe:  
- Dezvoltarea fișelor postului și a politicii de salarizare;

n Rezultate  
 așteptate

Outputs:

1. Minim 10 zile de 
cursuri (management 
și tehnic). 

2. plan de afaceri – 
versiune inițială. 

3. Lista preliminară 
cu grupul stabil. 

4. Dezvoltarea de 
instrumente de 
gestiune internă și 
registre / formulare 
specifice agenților 
economici. 

5. Înregistrare juri-
dică. 

6. Organigramă, fișe 
ale postului. 

n Instrumente 

1. Template plan 
afaceri  

2. Template statut 

3. prezentări însoțite 
de materiale ajută-
toare (handouts) 

4. Template ROi. 

5. ghiduri ale solici-
tantului. 

6. Diferite modele 
de documente tip / 
registre / structură 
de fișa postului. 

n Echipă/durată 

Echipă necesară: 

1 Coordonator 

Rol:

1. Asistență intensi-
vă pentru manager, 
președinte și membri 
(luare de inițiativă). 

2. participare 
efectivă la întâlniri și 
activități relevante. 

3. Dezvoltarea 
instrumentelor de 
lucru.

4. Facilitarea întâl-
nirilor – participare, 
mediator (trainer) 
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1 Facilitator suport 

Rol: 

1. pregătire activități 
specifice (târguri, 
elemente de identi-
tate vizuală, cercetări 
specifice de piață)

2. Contribuție la 
dezvoltarea instru-
mentelor. 

3. participare 
efectivă la întâlniri și 
evenimente. 

4. Acordarea de 
feedback. 

5. Contribuția pe as-
pecte de dezvoltare 
strategică (manage-
ment). 

1 Expert tehnic (în 
funcție de sectorul 
agricol). 

Rol: 

1) Contribuții cu 
expertiză tehnică în 

7. Regulament de 
ordine interioară. 

8. Formalizarea 
relațiilor de muncă 
(contract manager 
de vânzări, contract / 
borderou de achiziții 
cu membrii).

9. Lista de produse / 
servicii.  

Outcomes:

1. Înțelegerea im-
portanței planificării 
și monitorizării (o 
evoluție în cultura 
antreprenorială). 

2. Schimbarea ati-
tudinii membrilor cu 
privire la monitorizare 
și control intern. 

3. utilizarea de in-
strumente de control 
/ măsurare mai efi-
cientă / actuale atât 
la nivelul fermei cât 
mai ales în interiorul 
structurii. 

- Discutarea de reguli de comunicare intra-instituți-
onală: între manager și membri, între facilitator și 
manager etc. 

Raționament - de ce facem așa?

În această fază se realizează înregistrarea juridică a 
entității. Acest fapt aduce cu sine implicații de natură 
fiscală, prin urmare este importantă prezentarea tuturor 
acestora în plen. Trecerea de la economia cvasi-fiscali-
zată (impozitarea pe norme de venit) la activități econo-
mice fiscalizate conform legislației societăților comerci-
ale  reprezintă un punct nodal, important în procesul de 
asociere pentru fiecare din membrii implicați. În funcție 
de regimul de impozitare (3% pe venit sau 16% pe 
profit), discuțiile pe aceste teme se impun în această 
fază pentru a se înțelege costurile financiare are lucrului 
în această formă. 

Activitățile premergătoare înregistrării juridice sunt nece-
sare, abordarea cu diligență și atenție fiind impusă, mai 
ales avându-se în vedere sensibilitatea micilor producă-
tori față de subiectul fiscalizării. 

Raționamentul înregistrării juridice poate părea la o 
primă vedere că nu necesită o vastă detaliere. Înregis-
trarea se realizează pentru a putea intra în relații co-
merciale cu alți actori juridici și pentru a respecta cadrul 
fiscal național specific. Totuși, dincolo de aceste prime 
raționamente familiare consultanților și facilitatorilor (la 
care se adaugă și altele), este importantă detalierea 
acestui demers și sublinierea avantajelor și dezavan-

tajelor, deoarece acest pas poate să nu pară la fel de 
firesc pentru toți cei implicați.   

Metodologie - cum facem?

4.a Dezvoltarea planului de afaceri - întâlniri regulate

În cadrul acestei activități se vor pune bazele planului 
de afaceri cu toate componentele sale, inclusiv forma 
juridică ce o va lua inițiativa.

până în acest moment ar fi ideal să se fi definitivat 
componența echipei de lucru a agricultorilor care vor să 
adere la structura asociativă.

Alături de persoanele selectate din comunități, persoa-
ne considerate utile în dezvoltarea planului de afaceri, 
se vor derula o serie de întâlniri de lucru pe marginea 
definitivării acestui document.

Este importantă utilizarea de metode participative. 

Se recomandă implicarea experților în acest proces/
invitarea acestora la ședințele de lucru cu grupul de 
inițiativă

Fiecare capitol din planul de afaceri va fi tratat în cadrul 
unei întâlniri separate în care se va prezenta stadiul de  
dezvoltare + colectare date necesare pentru maturiza-
rea planului de afaceri. 

În medie 2 întâlniri pe lună = distanță maxim 2 săptă-
mâni între întâlniri.

dezvoltarea planului 
de afaceri. 

2) Training pe dome-
niul specific – pentru 
creșterea randamen-
tului și introducerea 
de tehnici noi de 
producție. 

4. Cunoașterea 
pieței finanțărilor 
rambursabile și 
nerambursabile. 

5. Defalcarea res-
ponsabilităților. 
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4.b Management operațional

- identificare / analiză / decizie formă juridică 

- înregistrare 

- legislație

- statut

- înregistrare produse (proces) – marcă OSiM

- comunicare organizațională

- management financiar

- finanțări

- funcționare ROi – cotizații/cheltuieli

- resursă umană – proces, cerințe

- gestiune/stocuri/soluții/instrumente

- contracte regulate

- confidențialitate/securizare/clauze

Asistență intensivă pe management,  
marketing și creșterea capitalului social  
(Anul 2)5

n Descriere 

Activități specifice - ce facem?

Această etapă presupune o implicare activă a facilita-
torului, inclusiv pe aspecte executive ce țin de gestiune 
sau de procesele de lucru interne. Este o perioadă de 
”trials and errors” (de tipul Lean start-up) în care se 
încearcă diferite abordări de marketing preconizate în 
planul de afaceri, care fie vor fi validate de realitate, fie 
vor fi abandonate pe fondul insuccesului. Activitatea 
facilitatorului include gestionarea crizelor și catalizarea 
inițiativelor propuse. Această activitate presupune: 

1) Asistență în implementarea planului de afaceri. 

 - gestiune / administrativ;

- marketing.

2) Asistență în dezvoltarea și implementarea proceselor 
de lucru și guvernanță internă:

-  Organizarea fluxurilor de lucru; 

-  Comunicare internă; 

-  Armonizarea modului de lucru al managerului cu 
membrii. 

n Rezultate  
 așteptate

Outputs:

1. Regulament de 
Ordine interioară. 
(variantă în lucru).

2. Documente tip de 
gestiune validate / 
îmbunătățite (tabe-
le centralizatoare, 
simulatoare de preț, 
gestiune extraconta-
bilă de bază).

3. proceduri de 
administrare internă 
(proceduri de plăți, 
centralizatoare ore 
de voluntariat, inven-
tar, etc.). 

4. Bază de date cu 
clienți constanți și cli-
enți contactați pentru 
colaborări sporadice. 

n Instrumente 

Prezentări

1. Materiale-su-
port pentru ședințe 
(legislație, ghiduri ale 
solicitantului, etc.).

2. Documente tip 
de gestiune (pro-
ces-Verbal, registre, 
etc.). 

3. Întâlniri formale și 
informale. (ședințe 
ordinare, extraordi-
nare, team-building-
uri).

4. Materiale specifice 
pentru vizibilitate: 
pliante, afișe, roll-up, 
bannere.

n Echipă/durată 

Echipă necesară: 

1 Coordonator 

Rol:

1. Asistență intensivă 
pentru manager, pre-
ședinte și membrii. 

2. participare 
efectivă la întâlniri și 
activități relevante. 

3. Dezvoltarea 
instrumentelor de 
lucru.

4. Facilitarea întâl-
nirilor – participare, 
mediator (trainer).

  

Facilitatorul va oferi 
grupului alternative 
de lucru pe toate 
subiectele aferen-
te managementului 
operațional.

Exemple: anali-
za comparativă a 
formelor juridice 
posibile; 
oportunități de 
finanțare.
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1 Facilitator suport 

Rol: 

1. pregătire activități 
specifice (târguri, 
elemente de identi-
tate vizuală, cercetări 
specifice de piață).

2. Contribuție la 
dezvoltarea instru-
mentelor. 

3. participare 
efectivă la întâlniri și 
evenimente. 

4. Acordarea de 
feedback. 

5. Contribuția pe as-
pecte de dezvoltare 
strategică (manage-
ment).

5. Document tip pro-
ces-Verbal ședințe și 
centralizator.

6. participarea la 
evenimente de mar-
keting, networking.

Outcomes: 

1. Clarificarea roluri-
lor și responsabilități-
lor interne. 

2. Consolidarea 
echipei și dezvolta-
rea competențelor 
de management 
(manager și consiliu 
de administrație), 
marketing (mana-
ger) comunicare 
(manager și membrii 
Adunării generale).

3. Creșterea coeziu-
nii echipei. 

4. Creșterea gradu-
lui de onestitate în 
relația între membri 
și între membri și 
facilitatori. 

3) Creșterea coeziunii grupului (capital social)
-  Organizarea de întâlniri de lucru;
-  Comunicare constantă (telefonic, față în față cu 

membrii); 
-  Organizarea de evenimente, vizite de studiu, cursuri, 

cooptarea în proiecte conexe, acțiuni comune. 

Raționament - de ce facem așa?

Asistența intensivă în faza de start-up, reprezentată de 
un mix format din coaching, consultanță, mediere, și 
preluarea inițiativei privind implementarea planului de 
afaceri, aduce cu sine o prezență activă a facilitatorului 
în cadrul structurii. 

Această prezență este necesară pentru a crea dina-
mismul necesar implementării acțiunilor propuse dar și 
pentru a clarifica subiecte la o primă vedere noi pentru 
membri și manager: realizarea unei mape de prezentare 
și conduita specifică la o întâlnire de afaceri, modul de 
adresare prin e-mail și comunicarea externă și reguli de 
comunicare internă (pentru a da doar câteva exemple). 

pentru fiecare din cele 3 paliere majore: management, 
marketing și capital social (coeziune internă), activitățile 
sunt necesare a se derula în sinergie cu o atenție pe 
rezultate și pe lecțiile ce reies în urma experiențelor ini-
țiale. Ca în cazul oricărui start-up, se vor utiliza metode 
bazate pe încercare/ inovare și eșec, reluare și validare 
a practicilor ce devin procese recurente, învățarea con-
tinuă bazată pe experiențe proprii și externe. 

Metodologie - cum facem?

Întâlnirile regulate de lucru cu managerul de vânzări (an-
gajat în finalul fazei precedente / începutul fazei actuale) 
– în medie 2-3 întâlniri pe săptămână (1), cercetarea 
continuă din partea facilitatorului, în prealabilul întâlni-
rilor cu grupul, a caracteristicilor pieței și a abordărilor 
organizaționale specifice (2), întâlniri de informare și 
monitorizare a progresului (3) sunt 3 din metodele cele 
mai importante. Această fază impune și implicarea trep-
tată a Consiliului de Administrație în aspectele operați-
onale (desigur, în limita permisă de caracterul neremu-
nerat al acestor funcții) și demararea unui proces de 
responsabilizare și creștere a sentimentului de posesie 
și apartenență (ownership).

Această fază de facilitare, mai mult decât cele prece-
dente, nu se bazează predominant pe o matrice univer-
sală, fiind una ce ține de adaptarea la presiunile pieței, 
la dinamica grupului și la capacitățile și disponibilitățile 
managerului de vânzări / personalului angajat. 

pentru etapele 5, 6 și 7 se recomandă organizarea unui 
teambuilding anual (o ieșire comună de 2-3 zile) care 
să se suprapună cu finalul fiecărei etape și demararea 
celei următoare. 
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Co-implementarea și maturizarea inițiativei 
(anul 2-3 - suprapus celui de-al doilea an 
de producție)6

n Descriere 

Activități specifice - ce facem?

Co-implementarea presupune scăderea implicării în 
aspecte executive (gestiune, pregătirea documentelor 
pentru ședințe, discuții individuale frecvente) și dema-
rarea participării ca observator al acțiunilor adunării 
generale și managerului. Desigur, pe parcursul acestei 
perioade vor fi momente în care e nevoie de o implicare 
executivă mai puternică și momente în care aceasta 
este foarte scăzută. Scopul este consolidarea owner-
ship-ului și creșterea capacității managerului, membrilor 
Consiliului de Administrație și ai Adunării generale. 

Foarte important în această etapă este identificarea 
nucleului de persoane care reprezintă constanta de 
stabilitate. preferabil este ca aceste persoane să se 
implice în administrație (să fie membri în Consiliul de 
Administrație).

Alte activități specifice:

- Asistență sporadică în micro-management (în situații 
de criză); 

- participare la întâlnirile cu partenerii comerciali;

n Rezultate  
 așteptate

Outputs:

1. Regulament de 
ordine interioară – 
varianta consolidată. 

2. plan de afaceri – 
varianta consolidată. 

3. Documente 
contabile specifice – 
prezentate constant 
și supuse discuției. 

Outcomes: 

1. Repartizarea clară 
a rolurilor și respon-
sabilităților. 

2. Capacitarea (prin 
preluarea respon-
sabilităților specifi-
ce) managerului și 
membrilor consiliului 
de administrație. 

n Instrumente 

1. Materiale suport 
pentru ședință 
(legislație relevantă, 
ghiduri ale solicitan-
tului, etc.).

2. Registre interne, 
instrumente de gesti-
une (pentru monito-
rizare). 

3. Formular de acces 
/ reguli de acces – 
agreate de toți. 

4. Materiale specifice 
pentru vizibilitate: 
pliante, afișe, roll-up, 
bannere.

n Echipă/durată 

Echipă necesară: 

1 Coordonator 

Rol:

1. Asistență intensi-
vă pentru manager, 
președinte și membri 
(luare de inițiativă). 

2. participare 
efectivă la întâlniri și 
activități relevante. 

3. Dezvoltarea 
instrumentelor de 
lucru.

4. Facilitarea întâl-
nirilor – participare, 
mediator (trainer). 

1 Facilitator suport 

Rol: 

1. pregătire activități 
specifice (târguri, 
elemente de identi-
tate vizuală, cercetări 
specifice de piață).

2. Contribuție la 
dezvoltarea instru-
mentelor. 

3. participare 
efectivă la întâlniri și 
evenimente. 

4. Acordarea de 
feedback.

5. Contribuția pe as-
pecte de dezvoltare 
strategică (manage-
ment).

3. Familiarizarea 
managerului și Con-
siliului de Adminis-
trație cu procedurile 
de administrare și 
cu documentele 
specifice. 

4. Transparența 
procedurilor adminis-
trative și rezultatelor 
economice. 

5. independența în 
rezolvarea probleme-
lor curente / operați-
onale. 

6. Respectarea re-
gulilor de funcționare 
(ROi, hotărâri Ag). 

7. Consolidarea 
experienței ședințelor 
/ inițiativei de jos în 
sus, proceduri de 
comunicare, iniția-
tivă. 

- Comunicare cu membrii cooperatori privind posibili-
tăți de dezvoltare / creștere a capacității etc;

- Evaluare și monitorizare a activității managerului și a 
membrilor. 

Raționament - de ce facem așa?

Expresia recurentă în această etapă este: dezvoltarea 
sentimentelor / comportamentelor de apartenență, 
responsabilitate și posesie (ownership). Odată stabilite 
procesele operaționale generale (pentru faza respec-
tivă de dezvoltare) este important în cadrul ședințelor 
ca facilitatorul să demareze un proces de predare a 
responsabilităților către structură – cu precădere către 
manager și Consiliul de Administrație. 

Medierea, identificarea de oportunități noi de dezvolta-
re, networking-ul,  pregătirea, convocarea și structura-
rea întâlnirilor, managementul financiar sunt doar câteva 
din funcțiile facilitatorului ce trebuie realizate în această 
fază în comun.  

Metodologie - cum facem? 

Întâlnirile regulate, concentrate pe subiecte operaționa-
le și încurajarea asumării de responsabilități (cu terme-
ne și activități specifice bine definite) sunt principalele 
metode utilizate. Totodată, în această etapă, întâlnirile 
individuale cu membrii (de încurajat implicarea membri-
lor CA pentru o suprapunere optimă a liderilor formali 
cu cei informali) care își asumă diferite responsabilități 
specifice sunt o metodă de a sprijini pro-activismul și 
distribuția activităților operaționale într-un mod eficient. 
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Facilitatorul va participa la acțiunile comune însă va 
manifesta o prezență discretă, care să lase loc implicării 
membrilor (care deja au fost informați asupra modului în 
care se fac acele activități).

pentru etapele 5, 6 și 7 se recomandă organizarea unui 
teambuilding anual (o ieșire comună de 2-3 zile), care 
să se suprapună cu finalul fiecărei etape și demararea 
celei următoare.  Acest teambuilding se poate supra-
pune și cu o vizită de studiu și va include obligatoriu o 
sesiune de impresii și concluzii despre anul precedent 
și sugestii pentru următorul. 

 

Asistență în creșterea capacității și  
stabilizarea proceselor de management,  
marketing (anul 3)7

n Descriere 

Activități specifice - ce facem?

7.a. Asistență în stabilizarea proceselor de management, 
marketing

ultima etapă de asistență presupune transferarea totală 
a funcțiilor pe care facilitatorul le-a avut către manager, 
Consiliu de Administrație și Adunarea generală. Contri-
buția facilitatorului este mai scăzută, manifestându-se 
în ședințe în egală măsură cu a celorlalți (în situațiile în 
care se decide apartenența formală la cooperativă/aso-
ciație a facilitatorului ca membru cu drepturi depline).

Abordarea normativă devine mai discretă pe probleme 
operaționale și se mută spre alte subiecte (dezvoltare, 
accesare de fonduri uE, colaborări, evenimente).

Facilitatorul este implicat în activitatea de evaluare și 
monitorizare dar nu într-o manieră intruzivă. Este impor-
tant să se creeze contextul asumărilor de responsabi-
lități și înțelegerii că nu există o ”plasă de siguranță” și 
că deciziile greșite sunt asumate de cei în cauză. 

Este importantă sublinierea identității distincte, individu-
ale, a cooperativei față de facilitator. Astfel, cooperativa 

n Rezultate  
 așteptate

Outputs:

1. Regulament de 
ordine interioară 
consolidat (docu-
ment ce include toa-
te regulile specifice 
de funcționare – de 
la aspecte logistice 
la gestiune econo-
mică. 

2. plan de afaceri 
final. 

3. plan de dezvol-
tare (componentă a 
planului de afaceri) 
final. 

Outcomes: 

1. procese de comu-
nicare, management 
și marketing dispo-

n Instrumente 

Materiale suport 
pentru ședință 
(legislație, ghiduri ale 
solicitantului, etc.).

utilizarea evidențelor 
interne pentru o eva-
luare și monitorizare 
exactă. 

n Echipă/durată 

Echipă necesară: 

1 Coordonator 

Rol:

1. Asistență intensi-
vă pentru manager, 
președinte și membri 
(luare de inițiativă). 

2. participare 
efectivă la întâlniri și 
activități relevante. 

3. Dezvoltarea 
instrumentelor de 
lucru.

4. Facilitarea întâl-
nirilor – participare, 
mediator (trainer).  

1 Facilitator suport 

Rol: 

Facilitatorul va asi-
gura asumarea de 
responsabilități, cu 
termen și activități 
bine definite!
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trebuie să participe independent la evenimente relevan-
te, să acceseze proiecte individual, etc. 

Această etapă presupune înlăturarea dependenței de 
facilitator și construirea unei ”dependențe” de procese, 
nu de indivizi.

7.b. Exit-ul facilitatorului 

Retragerea facilitatorului trebuie să se realizeze în mo-
mentul în care implicarea acestuia nu mai este nece-
sară în procesele curente. Facilitatorul se transformă în 
consultant, neimplicându-se in aspectele operaționale. 
Este importantă continuarea colaborări.

Raționament - de ce facem așa?

Retragerea facilitatorului fără șocuri sau involuții la nivel 
operațional și păstrarea ritmului operațional (volum 
activități, volum vânzări, coeziune a grupului) reprezintă 
principalul indicator de succes al intervenției. O struc-
tură dependentă de facilitator sau consultant reprezintă 
o entitate menținută artificial care nu deservește nevoile 
reale ale producătorilor. 

Activitățile specifice acestei etape trebuie să aibă în 
vedere acest deziderat: viabilitatea entității independen-
tă de facilitator. 

Aceste activități continuă direcția începută în etapa pre-
cedentă prin predarea funcțiilor către manager, membri, 
Consiliul de Administrație, președinte. 

nibile și comunicate 
tuturor.

2. Maturitatea gru-
pului și înțelegerea 
cât mai avansată a 
mecanismelor func-
ționale ale structurii. 
Respectarea regulilor 
de funcționare (ROi, 
hotărâri Ag). 

3. predarea atribuții-
lor facilitatorului către 
manager, Consiliu 
de Administrație, 
Adunare generală. 

 

1. pregătire activități 
specifice (târguri, 
elemente de identi-
tate vizuală, cercetări 
specifice de piață)

2. Contribuție la 
dezvoltarea instru-
mentelor. 

3. participare 
efectivă la întâlniri și 
evenimente. 

4. Acordarea de 
feedback. 

5. Contribuția pe as-
pecte de dezvoltare 
strategică. (manage-
ment) 

 

Metodologie - cum facem?

Întâlnirile cu managerul vor fi însoțite de întâlniri și 
discuții cu membrii în parte și sugerarea de activități 
corective acolo unde este cazul. Totodată, se va facilita 
participarea entității în activități distincte, independent 
de facilitator pentru a testa capacitatea proprie de 
organizare. 

La fel ca în etapele precedente este importantă orga-
nizarea unui teambuilding care să aibă funcții atât de 
evaluare a anului precedent și planificare a anului ce 
vine cât și de marcare a finalizării etapei de asistență 
(cu prezentarea tuturor implicațiilor).

intervenția facili-
tatorului în întreg 
procesul va fi una 
graduală, în primele 
etape va fi mai im-
plicat atât în decizii 
cât și în execuții, iar 
în etapele finale va 
testa capacitatea 
proprie de organi-
zare a grupului.
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Concluzii
Vedem acest proces ca fiind unul complex care implică respectarea pașilor 
prezentați în modelul de față, proces ce presupune o oarecare maturitate 
profesională din partea facilitatorilor. Observăm, din experiență, tendința omi-
terii etapelor 1-3, considerate etape soft ce țin mai mult de analiza potenți-
alului în comunitate, derularea întâlnirilor și gestionarea grupului de inițiativă, 
etape esențiale în ceea ce privește consolidarea grupului și creșterea coezi-
unii în grup.

De reținut este și faptul că există intervenții în care sunt deja constituite gru-
purile de inițiativă, situații în care se trece direct la etapele 4-7 ale prezentului 
model de intervenție.

Rezutatele obținute în cadrul programului 
În cadrul acestui program, ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, au fost create: Cooperativa Agricolă Lunca 
Someșului Mic (comuna Apahida, Județul Cluj), Cooperativa Legume de Vidra (comuna Vidra, Județul ilfov), iar Asociația 
Legume – Fructe Prisăcani (Județul iași) a fost sprijinită să devină activă economic (să deruleze activități comerciale pentru 
membrii săi, ceea ce nu era cazul până în acel moment).

• Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic, județul Cluj (legume-vărzoase) 
-  17 membri fondatori (în prezent 15 membri)
-  Livrări în anul agricol 2013-2014 – aproximativ 350 tone (Kaufland și magazine din Municipiul Cluj-napoca), în va-

loare de aprox. 52 000 Euro
-  Livrări în anul agricol 2014 – 2015 – 640 tone (profi, Kaufland), în valoare de aproximativ 110.000 Euro 
-  Livrări în anul 2015 (până la data de 30 octombrie) de 420 tone, în valoare de aproximativ 117.000 Euro
-  S-a trecut printr-un proces de stabilizare a structurii de membri – retrăgându-se o parte din membrii inițiali și înscri 

indu-se noi membri
-  După 3 ani membrii cooperatori și-au mărit cu peste 10% 

suprafața de producție și vând, în medie, 50% din recoltă 
prin cooperativă (procentele oscilând la fiecare membru – o 
treime din aceștia vânzând peste 80% din producția proprie 
prin cooperativă).

Planuri:
• Recunoaștere ca grup de producători, aplicație pe măsura de 

investiții pnDR 2014-2020, 
•   Diversificarea produselor prin dezvoltarea de produse proce-

sate. 
•  Diversificarea serviciilor pentru membri prin dezvoltarea capa-

cității de ambalare, depozitare și distribuție. 
www.luncasomesuluimic.info
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•   Cooperativa Legume de Vidra, județul ilfov (legume)
- în 2013 s-a pilotat un sistem de vânzări directe online prin intermediul 

platformei http://www.legumedevidra.ro care a generat vânzări în valoa-
re de aproximativ 16 000 lei;

- pentru al treilea an consecutiv, contract în derulare cu Mega image 
(până în Dec 2016). Vânzările au înregistrat o creștere semnificativă de 
la un an la altul, se înregistrează o dublare a vânzărilor în 2015 (in 2014 
cooperativa a vândut legume în valoare de 416,000 lei). Cooperativa 
vinde o varietate de 9 legume (salată, varză, roșii, ardei, vinete, leuș-
tean, ardei, gulii, conopidă), în cantități variabile în funcție de dimensiu-
nea producătorului;  

- contractele succesive cu Mega image au trezit interesul altor producă-
tori locali – în prezent numărul de membri a crescut de la 12 la 21, estimându-se primirea a încă maxim 10 membri 
în următoarele luni;

- din februarie 2015 a fost creat un loc de muncă în cadrul cooperativei prin preluarea poziției de manager de către 
unul dintre membri – acesta a administrat cooperativa pe parcursul anului 2014 prin munca sa voluntară. Exploa-
tarea propriilor loturi în vederea producerii de legume pentru vânzarea în sistemul retail (în acest caz, Mega image) 
a determinat angajarea de forță de muncă sezonieră din comunitatea locală;

- cooperativa este interesată de întărirea imaginii și încrederii comunitarii în activitatea sa, fiind activă în comunitate în 
perioada de tranziție spre atestatul de producător impus de legislația referitoare la comercializarea produselor agri-
cole, prin informare și consultanță pe care le-a acordat producătorilor locali interesați, în virtutea apartenenței sale 
la Organizația națională interprofesională pRODCOM LEguME FRuCTE din România, a cărei membra a devenit la 
începutul anului 2015;

- există planuri de dezvoltare imediată a capacităților de producție individuale astfel încât să crească implicit și volu-
mele vândute prin intermediul cooperativei - membrii au înființat un Fond de Dezvoltare la nivelul cooperativei, menit 
să instituie un sistem de vânzare în rate către membri a necesarului de materiale pentru investiții individuale menite 
care să îi ajute să treacă de la agricultura de subzistență la livrarea în supermarket-uri (cum ar fi investiții în sere mai 
mari și mai bune, tehnologii de lucru, facilități de depozitare și climatizare, mijloace de transport etc).

•   Asociația „Legume - Fructe Prisăcani”, Județul iași
- peste 200 de membri, dintre care 16 activi;
- crearea brand-ului Rodinia; 
- contract în derulare cu hypermarket-ul Auchan din iași 

semnat în septembrie 2014  – comenzi săptămânale 
de 1-2 tone începând din octombrie 2014. Valoare de 
achiziție estimată pentru 2014 -90 000 lei.

Planuri: 

• modificarea formei de asociere pentru a deveni eligibi-
lă în cadrul măsurilor de investiții pnDR 2014-2020,

• diversificarea produselor prin dezvoltarea de produse 
procesate,

• realizarea în 2015 a unei întreprinderi sociale cu fermieri din asociație care să se ocupe de vânzarea directă de 
legume proaspete către clienți după modelul ASAT,

• crearea unui loc de muncă în mod direct (managerul de vânzări al Asociației) și a unui loc de muncă sezonier în 
mod indirect – prin angajarea de către asociație  a unui agent de vânzări pentru pregătirea în timp util a legumelor 
pentru livrare,

• atragerea de fonduri externe nerambursabile pentru instruirea fermierilor.
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Rezultate conexe 

Centrul Român de Politici Europene - CRPE 

A documentat procesul de pilotare a cooperativelor agricole si a realizat cercetări pe teme cone-
xe, care influențează dinamica asocierii micilor fermieri precum: fiscalitate (”Noile măsuri fiscale 
și asocierea micilor producători. S-a rupt lanțul slăbiciunilor în taxarea agriculturii?” http://www.
crpe.ro/s-a-rupt-lantul-slabiciunilor-in-taxarea-agriculturii/), accesul la finanțare (”Cum deblocăm 
finanțarea fermelor mici și mijlocii din România? Propunere de instrumente financiare pentru 
PNDR 2014-2020”), accesul la lanțurile de distribuție și retail („Asocierea în agricultură – calea 
produselor românești spre marile lanţuri de comercializare?” http://www.crpe.ro/wp-content/
uploads/2013/07/raport-asocierea-in-agricultura.pdf), stimulentele oferite prin noul program na-
țional de Dezvoltare Rurală (pnDR) cooperativelor și asociațiilor agricole (”O măsură inovatoare 
pentru finanțarea asocierii în agricultură: facilitare și asistență individualizată. Propunere pentru 
PNDR 2014-2020”), etc.

În trei ani CRpE a pregătit 15 rapoarte de politici publice pe subiectele mai sus amintite, cercetări 
sociologice cantitative și calitative. A intervievat peste 150 de mici fermieri din toată țara cu privire 
la nevoile și percepția lor vizavi de asociere și a realizat sondaje în rândul a peste 100 de grupuri 
de Acțiune Locală pe tema asociativității, în vederea fundamentării propunerilor de politici publice.

Toate aceste documente au fost dezbătute în cadrul a peste 25 de evenimente tip masă rotundă, 
grup de lucru interministerial, consultări formale și informale la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale împreună cu reprezentanți ai guvernului, societate civilă, mediul academic. 

De asemenea, CRpE a fost un partener activ al MADR în cadrul dialogului structurat pe marginea 
pnDR 2014-2020: pe baza documentării proiectului pilot de sprijinire a formării de cooperative 
agricole funcționale și a cercetărilor descrise mai sus, CRpE a redactat numeroase documente 
de poziție comune pentru consorțiul programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și aso-
ciere” cu privire la creionarea măsurilor pnDR și a politicilor publice de stimulare a asocierii.

Model de intervenție în Comunitate pentru Dezvoltarea de Structuri Asociative în Agricultură

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică și 
Dezvoltare din România – CEED România
În cadrul programului a derulat proiectul Educație Economică și Dezvoltare Rurală (EEDR) - ser-
vicii pentru fermierii activi, un proiect care a oferit training, servicii de consultanţă și schimburi 
de experienţă pentru 800 fermieri activi din punct de vedere economic din 40 de comunităţi din 
toată România. Obiectivul urmărit a fost dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale și cunoștinţelor 
de management ale agricultorilor, precum și creșterea accesului lor la diverse fonduri pentru 
dezvoltarea rurală – microcredite și granturi UE. Scopul final: crearea de locuri de muncă, dez-
voltarea capitalului uman și a afacerilor în zonele rurale.

parteneri în cadrul acestui proiect au fost: comunitățile locale prin 40 de primării  care au oferit 
experţii locali, spaţii locale, au identificat nevoile și fermierii, și 5 instituții de microfinanțare im-
plicate în selecţia comunelor și în training – pro bono.

Acest proiect a pornit cu o abordare inetegrată, pe trei paliere: 

• Dezvoltarea afacerilor: Training de afaceri, Consultanţă de afaceri, Contacte cu iMF

• Dezvoltare comunitară: Training și participare a consultanţilor locali, networking / Schimburi de 
experienţă

• Acces la microfinanțare: Acorduri de parteneriat cu: pATRiA, FAER, OMRO, ROMCOM, ViTAS

REzuLTATE SEpTEMBRiE 2012 – AuguST 2015: 1164 fermieri instruiți, 1770 fermieri care au 
beneficiat de consultanță, 343 ferimeri care au participat la schimburi de experiență în cadrul a 19 
evenimente, 4 fermieri care și-au mărit veniturile sau profitul annual, 79 fermieri care și-au îmbună-
tățit accesul la resurse financiare.
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Fundația Civitas pentru Societatea Civilă –  
Filiala Cluj-Napoca
În paralel cu dezvoltarea cooperativelor, a fost implementat și un program de training, programul 
de Formare și Asistență în Dezvoltarea de Structuri Asociative în Agricultură care și-a propus 
facilitarea adaptării și replicării modelului de dezvoltare de structuri asociative în agricultură imple-
mentat de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj pentru o serie de  Ong-uri 
și grupuri de Acțiune Locală  (gAL-uri) la nivel național. 

Fundația Civitas și-a propus ca modelul de intervenție în comunitate să ajungă să fie asimilat și 
implementat de cât mai multe organizații la nivel național, durabile în timp, conduse de echipe 
motivate, creative și dedicate schimbării durabile în comunitățile rurale pe care le vizează.

Obiectivul acestui program este ca aceste organizații să fie capabile să aplice modelul de inter-
venție în comunitate înființând cooperative sau asociații de producători, să înțeleagă nevoile de pe 
piață, să fie capabile să răspundă / să se adapteze acestor nevoi, să fie orientate atât către client 
cât și către nevoile comunității, să asigure/atingă stabilitatea financiară, să iniţieze proiecte similare 
sau să motiveze și să asiste dezvoltarea altor întreprinderi comunitare.

Au intrat în programul de training 7 Ong-uri și 13 gAL-uri de la nivel național, care au asimilat 
acest model și au început replicarea modelului de intervenție în comunitățile lor, program prin care 
au fost formați peste 40 de facilitatori de dezvoltare comunitară. 

400073 Cluj-napoca
Str. Amos Frâncu, nr. 6-1
Tel: +40-264.590.554, 
Fax: +40-264.590.555
E-mail: office@civitas.ro

535600 Odorheiu Secuiesc
Str. Solymossy, nr. 29
Tel/Fax: +40-266.218.481
E-mail: office@udv.civitas.ro

www.civitas.ro


