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The Romanian’s integration in European Union presumes fulfilling 
some criteria assumed in the agricultural area, too. In this context, the 
agricultural producers’ association (the animal breeders’ association, too) is 
a way to exceed some difficulties in the development of the production and, in 
the same time, an opportunity to access some European financings.    

As a sensitive and difficult process (each member generally willing to 
benefit from the advantages of this structure, without assuming any 
responsibility, decisions or risks identification), the agricultural producers’ 
association and the animal breeders’ association, respectively, are two 
things that are approached differently.  

The paper presents the association process at an institutional level, 
coming from the need of accessing direct payments for the village grazing, on 
one hand, and the potential beneficiaries’ necessity of accessing financings 
by projects and the accumulation of significant points as a member of an 
associative structure, on the other hand. Then, there are some intentions to 
create associative structures for the development of the production, for 
finding new channels of distribution, for negotiating prices, as well.      

For being functional through time, these associations have to cover 
some precise steps in order to establish a development strategy at a local 
level, for being able later to adhere at district, regional, national and 
international structures. 

The paper presents these precise points of view with their long-term 
implications. The activities developed in Iaşi County have been made by the 
specialists from the agricultural advisory service in Iaşi and by other 
institutions, as well. The paper also presents some improper ways of 
approaching the association process.  

Key words: integration, association, agriculture, difficulties financing 
opportunies 

După primul an de integrare a României în Uniunea Europeană se manifestă 
schimbări privind receptivitatea producătorilor agricoli pentru procesul de asociere. 
Pe de o parte este vorba de a face faţă deciziilor asumate pentru integrarea în 
spaţiul comunitar, iar pe de altă parte, există oportunităţi pentru accesarea unor 
finanţări europene. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul analizează impactul procesului de asociere asupra producătorilor agricoli 
pe termen lung, modul de constituire a diverselor structuri organizatorice, precum şi 
stadiul acestora după acest proces. 

Datele prezentate se bazează pe aspectele concrete înregistrate în judeţul Iaşi 
în activităţile de consultanţă privind: mediatizarea legislaţiei în domeniu, condiţiile 
necesare pentru înfiinţarea asociaţiilor producătorilor agricoli şi a crescătorilor de 
animale, sprijinul acordat acestora conform prevederilor legislative, actualele asociaţii 
constituite, abordarea procesului de asociere la nivel instituţional. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În vederea accesării plăţilor directe şi a plăţilor naţionale complementare 
pentru păşunile comunale utilizate pentru păşunat sau producerea de fân necesar 
creşterii animalelor, legislaţia actuală prevede că au prioritate formele asociative 
ale crescătorilor de animale, condiţia fiind ca acestea să aibă contracte de arendare / 
concesionare / închiriere / alte asemenea contracte de utilizare a pajiştilor încheiate 
cu Consiliile locale; sunt încurajate şi Consiliile locale, care pot depune şi ele 
documentaţie pentru plăţile unice pe suprafaţă pentru pajiştile comunale, numai în 
condiţiile în care nu percep taxe de păşunat şi fac dovada că execută lucrări de 
întreţinere a pajiştilor [9, 11]. 

Realitatea este exprimată prin următoarele situaţii concrete: a) deşi s-au 
organizat acţiuni de consultanţă pentru informarea potenţialilor beneficiari încă din 
anul 2007, nu s-au constituit aceste forme asociative, fondurile pentru anul trecut 
fiind pierdute; cauzele pot fi reliefate astfel: neîncrederea crescătorilor de animale 
în formele asociative, neasumarea deciziilor pentru funcţionarea acestora, lipsa de 
implicare în activităţile comunităţii, netransparenţă în aplicarea prevederilor 
legislative; b) în unele comune au existat iniţiative de formare a asociaţiilor de 
către deţinătorii efectivelor de animale, având în vedere posibilitatea de a lua în 
concesiune păşunea comunală şi astfel a accesa  plăţile directe pe suprafaţă; c) în 
alte comunităţi rurale procesul de asociere a fost susţinut şi de administraţia locală, 
prin hotărârea de a finanţa crearea asociaţiilor crescătorilor de animale; au existat 
însă şi cazuri în care implicarea administraţiei locale a determinat reticenţă prin 
impunerea unei anumite persoane în cadrul asociaţiei; d) pentru a reuşi atragerea 
unor sume cât mai mari la nivel de judeţ prin plăţile directe pe suprafaţă s-au 
implicat în crearea formelor asociative alte instituţii, cu excepţia consultanţei 
agricole, asociaţiile create fiind de fapt structuri care cuprind crescătorii de taurine 
sau de ovine dintr-o comunitate (fără implicarea concretă a acestora şi fără 
informarea lor), cu un reprezentant al administraţiei locale sau al persoanei care şi-
a asumat răspunderea creşterii animalelor (fiind plătit pentru această activitate de 
către deţinători) [ 8, 10, 12]. 

Pentru a fi funcţionale în timp,  asociaţiile trebuie să parcurgă etape concrete 
pentru constituire şi stabilirea unei strategii de dezvoltare la nivel local, pentru ca 
ulterior să adere la structuri judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale. Orice 
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nerespectare a acestor etape determină abateri de la procesul corect de asociere pe 
termen lung. Ca urmare, doar parţial cazurile prezentate anterior respectă aceste 
cerinţe [1, 2, 3]. 

Pentru accesarea finanţărilor prin proiecte de către potenţialii beneficiari este 
prevăzut un punctaj minim ce trebuie realizat. Un punctaj semnificativ (10 puncte) 
este acordat pentru calitatea de membru al unei forme asociative. Proiectele 
elaborate pentru modernizarea exploataţiilor agricole (Măsura 121) prin achiziţii de 
utilaje în anul 2008 au depăşit ca număr şi valoare aşteptările iniţiale, astfel încât 
potenţialii beneficiari au căutat să aibă un punctaj mai mare, iar apartenenţa la o 
asociaţie reprezenta o oportunitate [10, 11].  

Astfel au fost multe solicitări la consultanţa agricolă pentru contactarea unor 
asociaţii ale producătorilor de cereale sau ale legumicultorilor, numai pentru a 
dobândi actul doveditor al calităţii de membru al asociaţiei. După această etapă, 
beneficiarii finanţărilor nu intenţionau însă continuarea activităţii în cadrul formei 
organizatorice asociative. Reprezentanţii legali ai asociaţiilor au prezentat 
condiţiile pentru a deveni membri, în unele cazuri acestea fiind acceptate, iar în 
altele au fost considerate prea costisitoare. Este vorba de o altfel de abordare a 
procesului de asociere diferită faţă de scopurile şi obiectivele iniţiale [ 6 ].  

Apoi, există intenţii de creare a structurilor asociative şi pentru valorificarea 
producţiei, găsirea unor noi canale de distribuţie, negocierea preţurilor. 
Producătorii agricoli consideră un dezavantaj rolul intermediarilor şi activitatea 
acestora în piaţă, neluând în considerare lipsa lor de  organizare.  

Experienţa cu diverse grupuri de producători arată că procesul de asociere 
este sensibil şi dificil de realizat, fiecare membru dorind în general să beneficieze 
de avantajele acestui tip de structură organizatorică, fără asumarea răspunderii, 
luarea deciziilor, identificarea riscurilor. Dar, spre deosebire de anii anteriori, în 
anul 2008 acest proces este acceptat ca o alternativă viabilă  în favoarea 
producătorilor agricoli, mai ales în condiţiile în care funcţionarea unei asociaţii 
poate determina recunoaşterea ca grup de producători de către Ministerul 
Agriculturii şi finanţarea activităţii acestuia cu procente în funcţie de producţia 
comercializată [4, 5,7]. 

În acest context consultanţa agricolă s-a implicat în mediatizarea legislaţiei 
privind crearea formelor asociative, în prezentarea avantajelor şi cerinţelor pentru 
funcţionarea acestor structuri, a diferitelor forme legislative de constituire, a 
posibilităţilor de accesare a fondurilor europene. În acelaşi timp, a fost acordată 
consiliere pentru crearea propriu - zisă a asociaţiilor, prin sprijinirea elaborării 
documentaţiei pentru obţinerea personalităţii juridice [11, 12]. 

CONCLUZII 
Procesul de asociere este sensibil şi dificil de realizat, fiecare membru dorind 

în general să beneficieze de avantajele acestui tip de structură organizatorică, fără 
asumarea răspunderii şi luarea deciziilor. Dar, spre deosebire de anii anteriori, în 
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anul 2008 acest proces este acceptat din ce în ce mai mult de către producătorii 
agricoli ca o alternativă viabilă. 

Respectarea etapelor de constituire a structurilor organizatorice asociative şi 
implicarea membrilor asigură condiţiile necesare pentru funcţionalitatea acestora, 
iar nerespectarea lor determină abateri de la procesul corect de asociere pe termen 
lung. 

Asocierea este o cale pentru creşterea  performanţelor economice şi sociale, 
precum şi pentru modernizarea sectorului agricol, prin posibilitatea dezvoltării unei 
strategii la nivel local şi prin aderarea ulterioară la structuri judeţene, regionale, 
naţionale şi internaţionale. 

Abordarea corectă a procesului de asociere la nivel instituţional poate 
sprijini acest proces, iar neluarea în considerare a etapelor corespunzătoare 
determină reticenţă. Forţarea procesului de asociere, indiferent de scopurile 
urmărite, nu asigură funcţionalitatea structurilor create, ci determină neîncredere cu 
implicaţii pe termen lung. 

Procesul de asociere este stimulat şi de acordarea sprijinului financiar prin 
deciziile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar şi prin accesarea 
fondurilor comunitare. 

Consultanţa agricolă ieşeană s-a implicat în cunoaşterea modului de 
constituire a  asociaţiilor de către producătorii agricoli şi crescătorii de animale şi 
aplicarea în practică a acestui proces. 
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