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Abstract: The actual economical medium is confronting with numerous 

deficiencies concerning horticultural products marketing, from divers and 
multiple reasons, among them on important position has the lack of the 
adequate organizational structures. 

For dismissing of this difficulties, according with actual legislation, the 
Ministry of Agriculture, Forests, Waters and Environment issued in 2004 a 
legal direction of the minister through is regulated by law the way to establish 
and recognize the groups of producers for horticultural products marketing. 

This new organizational structure is a modern kind of integration on 
horizontal of the juridical and the physical producers, which works on the basis 
of official recognition by the national authority which is the Minister of 
Agriculture, Forests, Waters and Rural Development. 

The paper comprises the elements in detail concerning to establish and 
running of this structure as information element for interested people. 

 
Numeroasele probleme care apar în valorificarea producţiei horticole au 

multiple cauze, printre care se găsesc şi unele de natură organizaţională. Actualele 
structuri nu pot răspunde cu promptitudine la cerinţele impuse de economia de 
piaţă privind promovarea producţiei şi funcţie de cerere, concentrarea 
aprovizionării şi ofertei pe piaţă, stabilizarea preţurilor şi utilizarea unor 
tehnologii moderne, nepoluante, de înaltă eficienţă economică. 

În temeiul prevederilor din legislaţia specifică domeniului horticol1, 
ministerul de resort, prin Ordinul ministrului nr. 174, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 254/23 martie 2004, a reglementat procedura de 
constituire şi recunoaştere a grupurilor de producători pentru valorificarea 
produselor horticole, ca structură organizatorică specifică funcţiei de distribuţie, 
cu rol de pol integrator în acest domeniu. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Prin analiză şi sinteză, cercetarea efectuată are ca obiect evidenţierea 

aspectelor esenţiale care caracterizează regimul juridic al constituirii şi recunoaşterii 

 
1 Legea pomiculturii nr. 348/2003, art. 42, alin. 1; Legea nr. 312/2003 privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp, art. 16; Legea nr. 469/2003 privind producerea şi 
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră, art. 16. 
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grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole, ca element nou de 
structură organizatorică de tip privat, specializat în valorificarea produselor horticole în 
condiţii determinate de economia de piaţă şi de protecţie a mediului înconjurător. 

 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Grupurile de producători se constituie şi funcţionează la iniţiativa 

liberă a cultivatorilor, pentru asigurarea unei valorificări superioare a 
fructelor, legumelor, a unor produse ce urmează a fi prelucrate, ciupercilor, 
strugurilor de masă, cartofilor timpurii şi de vară. 

Aceste structuri de natură organizatorică au personalitate juridică, se 
constituie pe bază Statutului propriu şi au ca obiect de activitate 
programarea producţiei horticole, în funcţie de cerere, concentrarea 
producţiei în unităţi specializate, reducerea costurilor de producţie şi 
stabilizarea preţurilor la producător, promovarea unor tehnologii moderne 
de cultivare a plantelor horticole, cu respectarea strictă a măsurilor de 
protecţie a mediului. 

Grupurile de producători pot fi recunoscute de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale printr-o decizie de 
recunoaştere şi înregistrare a acestora într-un registru special deschis la 
ministerul de resort. 

Condiţiile de recunoaştere au la bază trei indicatori principali: 
numărul minim de membri; producţia de piaţă; cifra minimă, exprimată în 
euro (tab. 1). 
 

Tabelul 1 
 

Condiţii de recunoaştere a grupului de producători pentru produsele horticole 
 

Nr.crt. Produsul 
Numărul 
minim de 
membri 

Produc 
Ia de piaţă 

(t/an) 

Cifra minimă 
de afaceri 

(Euro) 

1 Legume 5 125 30000 
2 Ciuperci 5 50 50000 
3 Cartofi timpurii şi de vară 20 300 35000 
4 Fructe 10 100 40000 
5 Struguri de masă 10 100 50000 

 
La prima vedere, nivelul condiţiilor de recunoaştere este relativ 

scăzut, asigurând un grad de concentrare redus, care nu poate permite o 
eficienţă economică optimă şi nici o forţă concurenţială corespunzătoare. 



 391

Totuşi, faptul că nivelul maxim este nelimitat, în timp, se pot constitui 
grupuri de producători de dimensiuni optime care să-şi justifice pe deplin 
prezenţa pe piaţa produselor horticole. 

În cazul în care grupurile de producători nu îndeplinesc condiţiile 
legale pentru recunoaştere, decizia de respingere a cererii de recunoaştere 
va fi comunicată în scris grupului respectiv în termen de 30 de zile de la 
data adoptării deciziei. 

Actul normativ care reglementează constituirea şi recunoaşterea 
grupurilor, este suficient de permisiv permiţând atât fuziunea cât şi 
divizarea grupurilor, precum şi recunoaşterea ca grup de producători dacă 
sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere normate. 

Pentru stimularea constituirii grupurilor de producători, pe baza 
programelor de dezvoltare, acestea pot beneficia de sprijin financiar de la 
bugetul de stat sau din alte surse de finanţare, fiind interzisă dubla finanţare 
pentru aceeaşi activitate. 

Perioada minimă de funcţionare nu poate fi mai mică de un an. 
Conform prevederilor din statut grupurile de producători trebuie să 

asigure: 
• cunoaşterea volumului producţiei marfă a tuturor membrilor 

asociaţi; 
• sortarea, depozitarea şi ambalarea producţiei; 
• managementul comercial şi financiar; 
• evidenţa contabilă şi sistemul de facturare; 
• construcţia şi achiziţionarea utilajelor şi tehnicii de desfacere; 
• consultanţă de producţie şi economică; 
• acţiuni de cooperare cu organizaţii echivalente şi din străinătate; 
• orice alte activităţi specifice în domeniu. 
 
În principiu, durata de funcţionare este nelimitată, cu excepţia 

dezvoltării anticipate, care însă nu poate avea loc mai devreme de un an. 
Aşa după cum este conceput actul normativ, grupurile de producători 

sunt unităţi moderne, de tip privat, independente din punct de vedere 
economic, cu gestiune proprie, cu organe de conducere colective şi posturi 
de conducere individuale, cu organe de control şi cu un sistem de control 
intern eficient. 

Conducerea colectivă a grupului de producători este de competenţa 
adunării generale a asociaţilor şi a Consiliului de administraţie. 

Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al 
grupului de producători, abilitată să decidă asupra întregii activităţi a 
acestuia şi stabileşte politica lui economică şi promoţională. 
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Principalele atribuţii ale adunării generale sunt: 
• aprobă bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi 

proiectul de repartiţie a profitului ori a pierderilor rezultate; 
• fixează suma maximă până la care consiliul de administraţie 

poate angaja grupul de producători în cursul anului; 
• stabileşte, la propunerea consiliului de administraţie, modalitatea 

de organizare a producţiei; 
• hotărăşte asupra ieşirii membrilor din grupul de producători; 
• alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii; 
• deliberează asupra rapoartelor de control; 
• aprobă promovarea unor acţiuni în justiţie; 
• hotărăşte asupra asocierii şi fuziunii cu alte asociaţii sau societăţi; 
• hotărăşte asupra modificării sau completării Statutului grupului 

de producători; 
• hotărăşte asupra dizolvării grupului de producători sau schimbării 

obiectului de activitate; 
• hotărăşte asupra oricăror măsuri necesare realizării obiectului de 

activitate. 
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis sau secret, după 

caz. Fiecare asociat are drept la un singur vot, indiferent de numărul 
părţilor sociale pe care le deţine. Votul secret este obligatoriu pentru 
alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor. 

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii şi pentru asociaţii 
absenţi. 

Statutul grupului de producători, singurul act constitutiv reglementat 
legal, cuprinde toate clauzele necesare unei relaţii contractuale de asociere. 

În statut sunt prevăzute elementele de identificare şi forma legală de 
publicitate, forma juridică de organizare, obiectul de activitate, durata de 
funcţionare, formarea capitalului social, răspunderea asociaţilor, modul de 
admitere, retragere sau excludere a asociaţilor, drepturile şi obligaţiile 
asociaţilor, organele de conducere şi atribuţiile acestora, controlul 
gestiunii, evidenţa contabilă, modul de împărţire a profitului sau a 
pierderilor, soluţionarea litigiilor, dizolvarea şi lichidarea grupului de 
producători. 

Principalele trăsături caracteristice ale acestei structuri organizatorice 
constau în următoarele aspecte esenţiale: 

• Grupurile de producători sunt unităţi specializate, cu caracter 
integrator având drept scop valorificarea, în condiţii economice 
superioare a produselor horticole; 

• Având personalitate juridică au independenţă economică deplină; 
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• Patrimoniul întreprinderii realizat prin aportul asociaţilor 
dezvoltat prin rezultatele economice proprii, asigură baza 
materială pentru realizarea obiectului de activitate; 

• Grupurile de producători au caracter deschis, fiecare asociat 
putând subscrie părţi sociale noi pe lângă cele subscrise iniţial; 

• Funcţionarea grupurilor şi recunoaşterea acestora este 
condiţionată de realizarea a trei criterii prevăzute de actul 
normativ: un număr minim de membri; un minim de producţie 
marfă şi o cifră minimă de afaceri; 

• Conducerea operativă a grupului va fi asigurată de Consiliul de 
administraţie şi de directorul executiv, care va fi ales prin concurs 
de către Consiliul de administraţie; 

• Recunoaşterea grupurilor de producători este de competenţa 
ministerului de resort, care asigură şi îndeplinirea formalităţilor 
de publicitate. 

Anularea hotărârii adunării generale este de competenţa instanţei de 
judecată. 

Consiliul de administraţie este organul operativ de conducere, 
constituit din cel puţin 3 membri, aleşi de adunarea generală pe o perioadă 
de 3 ani. 

Consiliul de administraţie reprezintă grupul de producători faţă de 
terţi ori în justiţie prin preşedintele şi vicepreşedintele acestuia. 

Hotărârile Consiliului de administraţie se iau în prezenţa a cel puţin 
jumătate plus unu din numărul membrilor iar adoptarea deciziilor se face 
prin majoritate simplă. 

Atribuţiile consiliului sunt stabilite prin statut şi cuprind toate 
activităţile specifice atributelor de conducere, administrare şi gestiune. 

 
CONCLUZII 

 
1. Grupul de producători reprezintă o structură organizatorică nouă, 

modernă, integratoare, izvorâtă din necesităţile practice privind 
valorificarea în condiţii avantajoase a unor produse horticole. 

2. Constituirea grupului de producători se realizează în regim privat, 
având la bază independenţa economică, garantată prin personalitatea 
juridică a întreprinderii. 

3. Actul normativ instituie o procedură legală de recunoaştere care 
este de competenţa ministerului de resort. 
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4. Actul normativ care reglementează constituirea şi funcţionarea 
grupurilor de producători prin proiectul de statut publicat în Monitorul 
Oficial al României este actualizat şi adaptat celor mai noi ponderi 
legislative în domeniul economic. 

5. Actul normativ instituie, ca regulă, trecerea de la managementul 
clasic, la managementul modern prin posibilitatea angajării în funcţia de 
director administrativ a unui manager profesionist. 
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