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Abstract:  The objective necesities characteristic to the activity of material production in agriculture of Moldova 
Republic determined the associating socio-economical phenomenom of agricultural producers. The severe conditions 
imposed by the market economy to agricultural enterprises, determine increased requirements regarding the utilization 
and adminitration of production factors, sale of production, suppliers selection, etc. At the same time, one can identifiy as 
specific circumstances to agricultural entreprises, the great diference betveen the prices of agricultural production and 
those of the production means purchased from other branches, unsatisfied financing situation, the necessity to be 
complied both to the sale market requirements and to those of the manufacturing-processing, the big risk and incertainty 
determined by the climatic conditions and soon. In this context, the association and cooperation of the small agricultural 
producers in producers groups or other structures becomes an opportunity for the development of small agricultural 
enterprises as well as a rationalization and  doing efficient modality of unfolded economical activity. 

MATERIAL ŞI METOD Ă 
Cercetările au fost efectuate în urma studierii literaturii de specialitate privind asocierea şi cooperarea, 

precum şi a bazei legale şi organizaţionale privind asocierea prin crearea grupurilor de producători şi altor 
forme de asociere. Tot în acest scop s-au utilizat unele date informaţionale furnizate de AIPA, Camera 
înregistrării de Stat, cît şi de asociaţiile de profil în domeniu create în ţară, precum şi aşa metode de 
cercetare ca: metoda monografică, metoda comparaţiei, analiza şi sinteza economică, generalizarea. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
O şansă a micilor pomicultori de a-şi întări puterea economică, şi de a-şi ridica competitivitatea 

produselor sale pe piaţă este asocierea şi cooperarea. Asocierea le permite fermierilor mici sa-şi 
consolideze terenurile, asigurând loturi de producţie omogenă, calitativă în cantităţi mai mari, să-şi 
construiască frigidere, instaleze linii de sortare, calibrare, ambalare a fructelor, etc. Aceasta, la rândul său, 
le va permite negocierea pe piaţă a unor contracte de vînzare-cumpărare mult mai avantajoase, iar lucrînd 
împreună, producătorii de fructe şi-ar putea îmbunătăţi accesul la lanţuri de distribuţie orientate către 
exportul în Uniunea Europeană şi ar putea finanţa mai uşor activităţi vitale precum: procurarea 
inputurilor, comercializare, distribuţie şi promovare. 

Ramura pomicolă a ţării noastre se confruntă cu multe probleme structurale, dintre care cele mai 
semnificative le considerăm:  

• fragmentarea excesivă a terenurilor, cu precădere în zonele favorabile culturilor pomicole; 
• suprafaţa medie a întreprinderilor mult mai mică decît suprafaţa minimă necesară unei  întreprinderi 

pomicole pentru a deveni viabilă;  
• slaba asociere la nivel tehnologic şi mai ales în valorificarea producţiei de fructe.  
Deci, un important factor ce influenţează negativ valorificarea, desfacerea producţiei, calitatea 

produselor, aprovizionarea şi, nemijlocit, veniturile pomicultorilor este slaba asociere şi cooperare în 
domeniul pomicol. Micii pomiculltori nu au prea multe şanse să-şi vîndă producţia în supermarketuri, pe 
pieţele externe sau să livreze producţia unei unităţi de procesare. Livrarea producţiei pe piaţa locală nu le 
asigură venituri înalte, ceea ce nu le permite recuperarea investiţiilor efectuate. 

Împortanţa asocierii în agricultură este determinată, în principal, de  următoarele elemente: 
- creşterea performanţelor în gestionarea intereselor economico-financiare ale producătorilor privaţi; 
- valorificarea potenţialului şi proprietăţii individuale din agricultură prin posibilitatea modernizării 

bazei tehnico-materiale; 
- asigurarea serviciilor acceptate pentru activităţile agricole, de la cele legate strict de producţie, pînă 

la celelalte servicii, cum ar fi: aprovizionarea, întreţinerea, valorificarea eficientă a produselor şi altele.   
În planul progresului social, întreprinderile asociative asigură o anumită stabilitate socială în 

agricultură, păstrînd proprietatea formelor de tip familial, atenuînd o serie de privaţiuni determinate de 
munca grea în agricultură. Ponderea producţiei marfă agricolă vîndută prin organizţiile de tip asociativ în 
ţările dezvoltate ale UE, SUA şi Japonia, este în medie de peste 50%. Însă, sunt şi ţări în care, la unele 
întreprinderi de tip cooperativă, ponderea depăşeşte chiar 70%. [1] 
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Printre premisele cele mai importante ale procesului de asociere  evidenţiem: nivelul scăzut de 
organizare a producătorilor primari; potenţialul de producţie scăzut ca rezultat al fragmentării excesive a 
terenurilor agricole; instabilitatea preţurilor, dictată de cererea de piaţă; accesul limitat al producătorilor 
pe pieţe; costuri mari de producţie şi competitivitate redusă; lipsa practicilor de manipulare postrecoltare, 
precum şi  lipsa de informaţii obţinute rapid şi veridic legate de piaţă şi de posibilităţile de comercializare 
a producţiei în condiţii avantajoase.  

În Republica Moldova, asocierea în agricultură este un fenomen în creştere, însă există multe bariere care 
trebuie depăşite. Printre problemele care încetinesc procesul de asociere putem menţiona următoarele: 

- cu toate că asocierea se bazează pe relaţiile interpersonale, capitalul  social pus la dispoziţie de 
membrii cooperaţiei este unul scăzut; 

- comunicarea slabă între agricultorii din aceeaşi comunitate şi lipsa de informaţii privind beneficiile asocierii; 
- absenţa sprijinului din partea autorităţilor locale în facilitarea procesulului de asociere.  
Până în prezent, cooperarea în vînzarea producţiei şi infrastructura post-recoltă a fost foarte redusă, de 

aceea ne permitem să afirmăm cu certitudine, că stimularea creării de forme asociative ale producătorilor 
este una destul de importantă, necesară şi oportună la etapa actuală. Micii producători agricoli se pot 
asocia sub următoarele forme asociative: grupuri de producători, cooperative, asociaţii agricole. Acestea 
ar putea obţine ca beneficii: 

� o mai buna poziţie pe piaţă;  
� preţuri mai mari pentru produsele sau bunurile comercializate, negociere directă, eliminarea intermediarilor;  
� informaţii despre piaţă obţinute mai uşor şi ieftin; 
� costuri mai mici pentru realizarea investiţiilor;  
� eficienţă ridicată, reducerea cheltuielilor de desfacere, transport, condiţionare;  
� reducerea riscului, deoarece acesta este preluat de grup nu doar de un singur producător. 
În Republica Moldova, cadrul legal de organizare, recunoaştere şi funcţionare a grupurilor de producători 

agricoli, care au drept scop valorificarea producţiei membrilor grupului, îmbunătăţirea eficienţei activităţii 
acestora, planificarea producţiei, concentrarea ofertei, organizarea desfacerii produselor agricole, precum şi 
condiţiile de acordare a sprijinului financiar, ce ţin de organizarea şi funcţionarea acestora este stabilit prin  
”Legea Nr.312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora”, iar crearea, 
funcţionarea, reorganizarea şi lichidarea grupurilor de producători agricoli se reglementează de prezenta lege, 
de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil, Codul fiscal şi de alte acte normative.  

În calitate de autoritate competentă pentru recunoaşterea şi monitorizarea grupurilor de producători este 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, care a emis Regulamentul privind procedura de recunoaştere a 
grupurilor de producători, care uremează a fi aplicat  de producătorii agricoli interesaţi. Ministerul ia deciziile 
de acordare a recunoaşterii, precum şi de retragere a recunoaşterii grupurilor de producători, conform 
cerinţelor stabilite în legea sus-menţionată, precum şi duce evidenţa grupurilor de producători recunoscute, şi 
asigură prin intermediul Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, alocarea de suport financiar pentru 
susţinerea creării grupurilor de producători. Ajutorul financiar se acordă grupurilor de producători, recunoscuţi 
şi înregistraţi, la cererea grupului de producători agricoli, de către AIPA, reieşind din veniturile anuale 
obţinute din vînzarea produselor pentru care s-a înfiinţat grupul, în următoarele proporţii:  

- 5% - în primul an de activitate;  
- 4% - în al doilea an;  
- 3% - în al treilea an;  
- 2% - în al patrulea an;  
- 1% - în al cincilea an. [2]  
În tabelul ce urmează, prezentăm nivelul fondului de subvenţionare de către AIPA la cererea 

asociaţiiilor profesionale în domeniu. 
Conform datelor din tabelul 1, observăm că în anul 2014 cea mai mare cotă-parte a subvenţiilor acor-

date asociaţiilor de profil o deţine Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova (45,01%), care 
întruneşte 22 grupuri de producători din care 6 în domeniul pomiculturii. Pe locul doi se clasează 
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova Agroinform cu 31,35% şi care întruneşte 4500 membri, 
iar pe locul trei se află Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe (APEF) Moldova Fruct cu 
6,81%, şi care are în componenţa sa 120 membri. Celelalte asociaţii de profil au obţinut subvenţii într-o 
proporţie mai mică, chiar dacă numărul membrilor subvenţionaţi din o parte din aceste asociaţii este mai 
mare decît în cele trei asociaţii subvenţionate la un nivel mai înalt.  

80



 

Tabelul 1. Repartizarea fondului de subvenţionare conform asociaţiilor profesionale în Republica 
Moldova pe a.2014 

Asociatia de profil Nr. membrilor 
subventionati 

Suma subventiei 
autorizate, mii lei 

Ponderea, % 

UniAgroProtect  1012 8 627, 127 2,91 
Agroinform  598 93 015, 755 31,35 
FNF din Moldova 786 133 557, 143 45,01 
Asociatia pentru dezvoltarea agriculturii din Briceni 106 15 987, 381 5,38 
APEF Moldova Fruct  41 20 196, 089 6,81 
Asociatia Producatorilor si Exoportatorilor strugurilor din Moldova 45 10 825, 543 3,65 
Asociatia Producatorilor de Struguri de Masa 72 6 409, 977 2,16 
Agroconsultant 37 6 402, 384 2,15 
Uniunea crescatorilor de Pasari din Republica Moldova 9 4 663, 518 1,57 
Total  2706 296684,917 100 

Sursa: Adaptat de autori în baza datelor [3] 

Dacă comparăm mărimea subvenţiilor alocate în mediu, pe 1 membru, în cadrul celor trei asociaţii, 
atunci constatăm, că în Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova unui membru îi revine 169 mii lei; 
în Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova Agroinform - 155 mii lei, iar unui membru a APEF 
Moldova Fruct - 492 mii lei. Deci, putem afirma că în ramura pomicolă a ţării în anul 2014 au fost alocate 
mai multe subvenţii în scopul dezvoltării ei şi creşterii competitivităţii produselor cu valoare adăugată 
înaltă, care reprezintă un domeniu strategic destul de important în economia ţării noastre. Însă, suntem 
convinşi că o altă parte din întreprinderile agricole, care se ocupă cu crşterea fructelor au obţinut şi ele 
anumite subvenţii prin intermediul asociaţiilor din care fac parte ca membri. 

Totodată, menţionăm că din fondul total de subvenţii pentru a.2014 (460  mln. lei), 64,5 %  sau în 
valoare absolută 296,7 mln. lei au fost acordate producătorilor agricoli prin intermediul asociaţilor de 
profil care sunt create şi înregistrate. 

Ca organizaţie de profil în domeniul pomiculturii, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe 
„Moldova Fruct” are ca scop de a fortifica industria de producere a fructelor, activând într-un ciclu închis 
ce cuprinde următoarele componente: fondarea livezilor noi cu material biologic de standarde 
internaţionale, producerea, recoltarea, păstrarea, sortarea, ambalarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei. 
Asociaţia întruneşte 120 de membri, care sunt la etapa actuală cei mai de forţă producători şi exportatori 
de fructe din Moldova. Membrii asociaţiei dispun de livezi moderne şi produc după principiul ultimelor 
tendinţe din domeniu, fapt care i-a unit pentru a promova şi mai departe cultura producerii fructelor după 
cele mai înalte standarde. În prezent membrii asociaţiei deţin peste 10000 ha de suprafeţe pomi-
legumicole, produc un sortiment de fructe bogat: 26 soiuri de măr, 12 soiuri de prun, 9 soiuri de cireş şi 
14 soiuri de piersic, dispun de infrastructură modernă de producere, procesare, păstrare şi ambalare a 
producţiei agricole. Calitatea înaltă a fructelor, depozitele frigorifice moderne, cu capacitatea de păstrare 
de peste 35 mii tone, de care dispun membrii asociaţiei, permit exportul fructelor pe tot parcursul anului, 
iar membrii asociaţiei sunt gata să exporte fructe moldoveneşti consumatorilor din CSI, UE şi alte ţări.  

În ceea ce priveşte, culturile nucifere în Republica Moldova este creată  organizaţia obştească Uniunea 
Asociaţiilor Producătorilor de Culturi Nucifere, membrii căreia sunt asociaţiile obşteşti a producătorilor 
de culturi nucifere existente în fiecare raion din ţară. 

În domeniul producerii pomuşoarelor în republică este creată ONG Asociaţia Producătorilor de 
Pomuşoare ”Bacifera” care promoveaza interesele producatorilor de pomusore şi acordă serviciile 
necesare, şi care actualmente întruneşte 47 membri reprezentanti ai gospodariilor taranesti, cooperative 
agricole, societati cu raspundere limitata etc. producatori de pomusoare. 

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova Agroinform, care reprezintă interesele a 15 ONG-uri 
regionale ce includ peste 4500 fermieri şi antreprenori membri orientaţi la piaţă, este o altă organizaţie 
neguvernamentală, care are ca domeniu strategic, ce cumulează o experienţă de peste 10 ani, activitatea 
de asistenţă în cooperarea fermierilor, crearea şi asistarea grupurilor de producători. În anul 2014 de către 
această federaţie au fost create 10 cooperative, dintre care 5 specializate în colectarea şi procesarea 
laptelui, iar altele 5 în comercializarea fructelor şi strugurilor de masă. Veniturile din vînzări totale pentru 
2014 al acestor 10 cooperative constituie 10,17 mln. lei, din care vînzările cooperativelor de lapte 
reprezintă 27,4%, iar al cooperativelor horticole 72,6%. Cooperativele de lapte au reuşit să îşi mărească 
vînzările în 2014 cu circa 12%, datorită creşterii numărului de membri şi sporirea numărului de vaci 
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deţinute de membri. Cooperativele de struguri de masă la fel şi-au crescut vînzările în jur de 10%, datorită 
preţurilor favorabile ale anului trecut. Doar cooperativa specializată pe fructe, a vîndut numai 50% din 
volumul total de producţie, ca urmare a embargoului impus de Federaţia Rusă.  

Tot cu suportul Agroinform, în anul 2014 au fost create 7 grupuri de producători după model nou cu cca. 
36 membri. Grupurile se ocupă cu creşterea merelor, prunelor, strugurilor de masă şi producerea mierii de 
albine. Organizaţiile producătorilor (cooperative şi/sau grupuri de producători) sunt structuri de afaceri extrem 
de importante pentru fermieri, în special în contextul semnării Acordului de Liber Schimb cu UE. 

În prezent, sectorul horticol autohton înregistrează un număr foarte mic de grupuri formale, dar există un 
număr semnificativ de grupuri neformale dezvoltate şi susţinute de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală 
ACSA, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova Agroinform şi asociaţiile sectoriale. Politica statului 
se axează asupra catalizării procesului de consolidare a grupurilor neformale în grupuri formale, precum şi 
crearea unor noi grupuri. Una din metodele prin care statul susţine în prezent asocierea largă a producătorilor 
agricoli este introducerea în cerinţele de eligibilitate în procesul de subvenţionare a calităţii de membru al unei 
asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs. De asemenea, statul prin 
politicile sale urmează să încurajeze şi asocierea largă a producătorilor în alte scopuri decît comercializarea 
producţiei, precum schimbul experienţei la implementarea tehnologiilor moderne sau comunicare mai bună a 
cerinţelor pieţei. Acest lucru dacă se va întîmpla, va deveni un deosebit avantaj pentru micii pomicultori în 
direcţia creşterii performanţelor economico-financiare a acestora, precum şi la  sporirea calităţii vieţii 
populaţiei, în special a celei rurale, la dezvoltarea socio-economică a ţării.  

Referindu-ne la forma de asociere – cooperativa, precum şi la nivelul de evoluţie a numărului acestora, 
menţionăm că în anii 90, secolul XX în republică funcţionau 3250 de cooperative, tipurile principale 
fiind: cooperativele de consum, de proiectare şi construcţie, agricole ş.a. Însă, odată cu dezvoltarea cadru-
lui legislativ general şi specific în domeniul cooperativelor, forma de asociere cooperatistă şi-a 
diversificat tipurile. Numărul acestor cooperative în ansamblu pe perioada anilor 1990-2014 nu a 
înregistrat creşteri deosebite. Astfel, la data de 01.01.2014 în Republica Moldova existau 3987 
cooperative [4], cu 737 sau cu 22,7% mai mult faţă de anul 1990. Ponderea cooperativelor în totalul 
întreprinderilor înregistrate este la un nivel încă scăzut, constituind doar 2,4 % în anul 2014. 

CONCLUZII 
În contextul problemelor structurale ale sectorului pomicol, dar şi al efectelor schimbărilor climaterice 

şi al gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea şi cooperarea dintre producători sunt esenţiale 
în ceea ce priveşte consolidarea puterii de negociere, procurarea utilajelor şi tehnologiilor agricole, 
creşterea gradului de acces la credite, introducerea inovaţiilor şi a ideilor noi de management.  

Micii fermieri trebuie să coopereze în structuri asociative bine organizate, menite să asigure legătura 
acestora cu piaţa de desfacere, în scopul îmbunătăţirii şi adaptării producţiei, atît la cerinţele pieţei (incluzând 
aspectele legate de caracterul cantitativ, calitativ şi continuu al aprovizionării şi de siguranţă alimentară), cât şi 
la preferinţele consumatorilor. Structurile organizate de acest tip (grupuri de producători, asociaţii şi/sau 
cooperative de întreprinzători) ar putea sprijini micii producători în valorificarea produselor membrilor 
acestora, degrevând astfel producătorul de sarcina vânzării producţiei, ceea ce contribuie la o mai bună 
integrare a micilor producători pe piaţă şi la nivelul lanţurilor scurte de aprovizionare.  

Agricultorii trebuie să înţeleagă, că doar unindu-se vor avea rezultate mai bune, pe care ar fi dificil să le obţină 
activînd fiecare în parte. Cazurile de succes în domeniul cooperării ne demonstrează avantajele evidente ale 
acesteia prin venituri din vînzări sporite, investiţii, accesarea pieţelor etc. Însă, un factor important în obţinerea 
succesului este gândirea şi atitudinea antreprenorială a membrilor cooperativei sau grupului. Crearea unui grup de 
producători le-ar permite acestora să obţină anumite facilităţi şi ulterior rezultate economice mai bune. 
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