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COOPERATIVA AGRICOLĂ “FERMIERUL NĂDLĂCAN”  

Cooperativa Agricolă „Fermierul Nădlăcan” a fost înființată în decembrie 2015 de 8 
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Sumar executiv 

Studiul de caz se concentrează pe o cooperativă agricolă specializată în comercializarea 

producției în sectorul cultură mare: grâu, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, rapiță, 

soia, orz, ovăz și lucernă. Cooperativa Agricolă „Fermierul Nădlăcan” se află în Nadlac, 

județul Arad, România. Partenerii au demarat cooperativa deoarece erau nemulțumiți de slaba 

comercializare a produselor lor: cereale, plante tehnice și culturi oleaginoase, precum și de 

costurile ridicate de aprovizionare cu inputuri, rezultând în venituri mici din activitățile lor 

agricole. Scopul înființării cooperativei a fost îmbunătățirea calității și valorificării producției  

membrilor, obținerea pentru aceștia a unor prețuri mai bune, o aprovizionare mai eficientă cu 

inputuri și, astfel, creșterea veniturilor totale ale membrilor din activitatea agricolă.  

De la înființarea sa, în numai 4 ani, cooperativa a ajuns la 19 membri, 3 sunt persoane 

juridice, 5 întreprinderi individuale, 9 persoane fizice autorizate și 2 persoane fizice. Astfel 

cooperativa este considerată cooperativă de gradul II. Suprafața agricolă a membrilor 

cooperatori individual este între 48 ha și 314 ha, împreună ajungând la o suprafață totală de 

peste 1600 ha, ceea ce reprezintă 12% din suprafața agricolă din Nădlac . 

Cooperativa are deja trei proiecte cu finanțare PNDR  Măsura 9.1 Înființarea grupurilor de 

producători din sectorul agricol, Măsura 4.1 Investiții în exploatații agricole pentru sistem de 

recepție, condiționare și depozitare – siloz și pe Măsura 4.2  pentru dezvoltarea activității 

cooperativei. Cofinanțarea proiectelor s-a făcut cu împrumuturi bancare, garantate de unii 

membri. Numărul angajaților cooperativei a crescut constant, de la 2 angajați în 2016 la 5 

angajați în 2020. În același timp, având în vedere cifra de afaceri a cooperativeșor  de cultură 

mare din România, în anul fiscal 2018 cooperativa s-a clasat pe locul 8 la nivel național. 

După construcția spațiilor de depozitare, unul dintre obiectivele principale este achiziționarea 

întregii cantități de inputuri prin cooperativă, crearea unui depozit de inputuri care să 

servească toți membrii pentru a-i ajuta cu toate produsele necesare. 

Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan caută în permanență soluții pentru problemele 

membrilor și este implicată în implementarea acestora prin relații directe pe care le-a stabilit 

cu furnizorii, clienții și autoritățile. Pentru problemele de politică publică pe care nu reușesc 

să le rezolve singuri, la nivel local, apelează la UNCSV - Uniunea Națională a Cooperativelor 

din Sectorul Vegetal - din România, unde sunt membri din iunie 2018. 

Multe dintre problemele cooperativei provin din ecosistemul legal și de politici publice în 

care operează și de la actorii cu care interacționează - acestea au fost descrise în secțiunea 

privind mediul politic. Cele mai urgente probleme cu care se confruntă membrii și pe care 

cooperativa încearcă să le rezolve prin proiecte și lobby sunt: accesul la apă și irigații pe 

terenurile lor, proprietatea terenului / chirii și concurența neloială. 
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Secțiunea 1: Descrierea cazului 

1.1. Context și istoric  

Cooperativa a fost fondată în Nădlac, un oraș din județul Arad, România, la granița cu 

Ungaria, cu o populație de aproximativ 8.000 de locuitori. Economia Nădlacului este axată pe 

agricultură, cu o pondere mai mică în industria ușoară - sectoarele alimentar, textil și 

prelucrarea lemnului. Punctul vamal, unul dintre cele mai importante din România și, de 

asemenea, cel mai circulat, este o altă sursă de venit și potențial de dezvoltare pentru oraș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu o suprafață agricolă impresionantă de 12.116 hectare, din care 11.701 arabile, Nădlac are 

un potențial agricol considerabil. Fermierii din regiune se concentrează pe culturile de 

cereale, pentru care România este un actor puternic. Suprafețele agricole din România 

ocupate de culturi de cereale reprezintă aproximativ 66% din suprafața cultivată anual. 

România a fost în 2019 pe locul trei (30,03 milioane de tone) la producția de cereale în 

Uniunea Europeană, pe primul loc la floarea-soarelui (3,45 milioane de tone) și pe locul 1 la 

producția de  porumb  (17,3 milioane de tone în 2019). Producția agricolă din acest sector 

este încă slab performantă, cauzele acestei situații fiind multiple: 

● Dependență încă (prea) ridicată de condițiile meteorologice anuale (dependența de 

vreme în producția agricolă), deoarece sistemele de irigații sunt în mare parte 

degradate și disfuncționale.  

● Echipare slabă a fermelor cu sisteme de irigații și costuri ridicate ale apei pentru 

irigații.  

● Utilizarea tehnologiilor agricole depășite, cu un consum redus de inputuri care susțin 

performanța (semințe de calitate, îngrășăminte, substanțe de protecție a culturilor) și 

cu echipamente tehnice depășite în ceea ce privește consumul de energie și 

productivitatea
1
. 

                                                           
1
 Cercetarea pieţei regionale cerealiere pentru extinderea oportunităţilor de comerţ transfrontalier, Moldova. 

România Ucraina: https://www.academia.edu/33231198/Analiza_sectorului_de_cereale 

https://www.academia.edu/33231198/Analiza_sectorului_de_cereale
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Deși ocupă locul 5 în Uniunea Europeană ca suprafață agricolă și este unul dintre cei mai 

mari producători agricoli, România adaugă puțină valoare producției sale, exportând în 

proporție de 70% produse neprelucrate. Pe lanțul valoric, peste 85% din venituri, potrivit 

unor estimări, nu intră în buzunarele fermierilor sau ale crescătorilor de animale, majoritatea 

mergând la sistemele de input și output care funcționează la nivel mondial. 

Județul Arad este un județ cu o producție agricolă mare și cu mulți agenți economici activi în 

agricultură. După cum se poate vedea în Figura 1, ponderea județului Arad în producția de 

cereale în sectoarele în care își desfășoară activitatea membrii Cooperativei este destul de 

importantă. Ponderea județului în producția națională a culturilor respective a fost în perioada 

2013-2019 între: 3,4 - 6,67% pentru grâul comun, 4,12 - 8,09% pentru porumb, 3,58 - 8,40% 

pentru floarea-soarelui, 4,02 - 8,92% pentru rapiță, 1,36 - 5,35% pentru soia, 1,31 - 11,61% 

pentru sfecla de zahăr și 1,06 - 2,54% pentru Lucerna (în echivalent masă verde). Cele mai 

mari ponderi pentru majoritatea culturilor menționate au fost obținute în 2019. 

În ceea ce privește producția de grâu, județul Arad a fost în 2019 pe locul 7 și pe locul al 

doilea, la nivel național, pentru producția de porumb. De asemenea, județul Arad s-a situat pe 

locul 10 între județele românești cu o producție medie de porumb la hectar de 7.113 kg / ha, 

cu 76,1% mai mare decât în 2013. 

Producția culturilor în care sunt activi membrii Cooperativei Agricole Nădlăcan a înregistrat 

creșteri în perioada 2013-2019, cu excepția culturilor de sfeclă de zahăr și lucernă. Astfel, 

putem observa o creștere de 2-3 ori a producției de grâu comun, porumb, floarea soarelui și 

rapiță și o producție de 10 ori mai mare pentru soia. 

Creșteri au avut loc și la  alte culturi atât la nivel național, cât și în grade diferite, în județul 

Arad. Prezentăm în graficele din Figura 1 evoluția producției culturilor cultivate de membrii 

cooperativei, la nivel național și în județul Arad în perioada 2013-2019. 
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Figura 1. Producția agricolă pentru principalele culturi la nivel național și a județului Arad 

2013-2019 (tone) 

  

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date online Tempo, accesat Iunie-August 2020 

Prețul grâului este sezonier fiind influențat de o varietate de factori: nivelul producției 

obținute, stocurile internaționale și spațiile de depozitare, costurile de transport de la locul de 

producție / locul de cumpărare la locul de vânzare. Prețurile cerealelor sunt, de asemenea, 

influențate de factori speculativi, prețurile variind foarte mult. Astfel, absența instalațiilor de 

depozitare la o distanță rezonabilă de locul de recoltare poate duce la o scădere semnificativă 

a prețurilor prin prețuri oligopsonice dacă statul nu intervine prin politici adecvate, fie asupra 

regimului de import și export, fie prin achiziționarea de cereale pentru rezerva strategică, fie 

prin intervenție directă pe piață
2
. 

Pentru a beneficia de prețuri mai mari în afara perioadei de recoltare pentru producția de 

cereale, fermierii construiesc silozuri metalice sau grânare. Astfel, fermierii care produc mai 

mult preferă să-și stocheze producția în propriile spații de depozitare din fermă. Aceste 

instalații sunt de obicei dimensionate pentru a acoperi aproximativ jumătate din cantitatea de 

cereale produse
3
. 

La nivelul județului Arad, Ministerul Agriculturii înregistrase 329 de spații de depozitare, 

pentru aproximativ 1 milion de tone (990.623t) din care 344.627 tone în silozuri și 645.996 în 

depozite
4
. 

În 2018, 222 de companii au activat în localitate, dintre care 192 de companii au prezentat un 

bilanț în 2018. Cooperativa se află pe locul 1 în Top Business România Microîntreprinderi, 

județul Arad, domeniul Agricultură și pe locul 6 în rândul companiilor din Oraș Nădlac din 

toate sectoarele. 

                                                           
2
 Mihaela KRUZSLICIKA (2018): “The cereal chain in Romania –regional and local approaches”, Agricultural 

Economics and Rural Development, Institute of Agricultural Economics, vol. 15(2), pages 225-241.  
3
 Mihaela KRUZSLICIKA (2018): “The cereal chain in Romania –regional and local approaches”, Agricultural 

Economics and Rural Development, Institute of Agricultural Economics, vol. 15(2), pages 225-241.  
4
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: “Situatia centralizatoare a operatorilor economici care 

exploateaza spatii de depozitare autorizate Jud.Arad” 
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Printre altele, cu aproximativ jumătate din populația de origine slovacă, Nădlac este cea mai 

mare comunitate slovacă din România. Strămoșia comună a fermierilor, precum și modelele 

din țara lor mamă au stimulat înclinația acestor fermieri de a-și uni forțele într-o cooperativă
5
.  

 

1.2. Ciclu de viață
6
 

i) Start up și înființare 

Fermierii din Nădlac au vizitat o cooperativă din Slovacia, după această vizită, 8 dintre ei au 

fondat cooperativa Fermierul Nădlăcan, în decembrie 2015. Membrii fondatori eru 

nemulțumiți de comercializarea la prețuri scăzute a cerealelor, a plantelor tehnice și 

oleaginoase, precum și de prețurile pe care le plăteau pentru inputuri. Fiind fermieri mici și 

mijlocii, fie aveau câștiguri foarte mici, fie chiar făceau eforturi să nu încheie anul în 

pierdere. 

Aceștia s-au reunit în cooperativă cu scopul de a îmbunătăți calitatea produselor lor, 

valorificându-le la prețuri mai bune, furnizarea eficientă de inputuri și creșterea veniturilor 

membrilor. Structura culturilor membrilor cooperativei este formată din grâu comun, porumb, 

floarea soarelui, sfeclă de zahăr, rapiță, soia, orz, ovăz și lucernă. 

Capitalul social al Cooperativei Fermierul Nădlăcan este de 24.000 lei. Capitalul social 

constă dintr-o contribuție în numerar și este alcătuit din 1600 de acțiuni subscrise, fiecare cu 

o valoare nominală de 15 lei, plătită în conturile cooperativei. Un membru cooperator poate 

deține acțiuni în condițiile statutului, fără a depăși 20% din capitalul social al cooperativei 

agricole. 

ii) Creștere și expansiune 

De la înființarea sa, în numai 4 ani, cooperativa a ajuns la 19 membri, dintre care 3 sunt 

persoane juridice, 5 întreprinderi individuale, 9 persoane fizice autorizate și 2 persoane fizice. 

Astfel cooperativa este considerată cooperativă de gradul II. Suprafața agricolă a membrilor 

cooperatori este între 48 ha și 314 ha. Împreună ajung la peste 1600 ha, ceea ce reprezintă 

12% din suprafața agricolă din Nădlac
7
. 

                                                           
5
 Imigranții slovaci au început să vină la Nădlac în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea din regiunile 

maghiare Tótkomlós, Békéscsaba și Szarvas. 
6
 Michael L. COOK / Molly J. BURRESS (2009): “Cadrul ciclului de viață cooperatist” include cinci etape; 1) 

justificare economică, 2) proiectare organizațională, 3) creștere, glorie și eterogenitate, 4) recunoaștere și 

introspecție și 5) alegere.  
7
 Conform calculelor Uniunii Naționale a Cooperativerlor din Sectorul Vegetal, o cooperativă agricolă din 

sectorul culturilor mari începe să fie profitabilă, autonomă și independentă atunci când membrii săi exploatează 

minimum 3500 ha de teren. 
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Cooperativa a achiziționat teren pentru a construi un spațiu de depozitare pentru produse 

agricole (siloz), o hală de depozitare și o dotare cu scară industrială. Cu noul siloz, 

cooperativa deține 1,75% din capacitățile de stocare în silozuri din județul Arad. 

Până la sfârșitul anului 2016, cooperativa agricolă a depus 2 proiecte de finanțare europeană 

pentru submăsura „4.1- Investiții în exploatații agricole” și „9.1 - Înființarea grupurilor de 

producători din sectorul agricol”. 

Prin proiectul de investiții, au realizat un sistem de recepție, condiționare și depozitare 

(silozuri) de 6.000 tone, o hală de 315 mp pentru parcarea utilajelor agricole, întreg 

ansamblul fiind dotat cu toate echipamentele necesare, respectiv: platformă GPL, grup 

electrogen, instrument NIR, generator, cazan de perete, platforme și alei din beton, vestiare 

etc. Pentru gestionarea eficientă a activității la nivelul cooperativei, în cadrul aceluiași 

proiect, a fost achiziționat un pod, optimizând astfel fluxul tehnologic. Cooperativa a lucrat la 

construirea acestui sistem de depozitare, iar 2020 va fi primul an pentru cooperativă în care 

va oferi spațiu de depozitare membrilor.  

În același timp, cooperativa a achiziționat o combină de recoltat sfeclă de zahăr, un încărcător 

multifuncțional cu un braț telescopic și o stație de selecție și tratare a semințelor, care 

deservesc toți membrii cooperativei. 

Principala oportunitate a cooperativei a fost că, de îndată ce a fost înființată, a accesat 

submăsura 9.1. a Programului Național de Dezvoltare Rurală  privind recunoașterea ca grup 

și a obținut aproximativ 100.000 de euro / an timp de 5 ani, ceea ce i-a ajutat să finanțeze 

funcționarea cooperativei și să aibă rezultate bune. 

În 2018, cooperativa a depus o nouă cerere de finanțare care a fost aprobată, de data aceasta 

pentru submăsura „4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea / comercializarea și / sau 

dezvoltarea produselor agricole”. Prin acest proiect, se vizează creșterea capacității de 

însilozare a cerealelor și adăugarea de valoare produselor obținute în acest mod. De 

asemenea, au integrat producția agricolă la nivel de cooperativă, prin achiziționarea unei linii 

FNC. 

Cooperativa Agricolă „Fermierul Nădlăcan” este cooperativa agricolă cu cel mai mare număr 

de proiecte care beneficiază de finanțare europeană în România –3 proiecte. 
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Figura 2. Datele proiectelor  

AN 
MĂSURA 

PNDR 
PROIECT 

Valoare Euro  

Total – 

EU+Grant 

Național 

2016 M9.1 
Înființarea grupurilor de producători din 

sectorul agricol 

486,462 / 

300,000 

2016 M4.1 

Investiții în exploatații agricole 

(sistem de recepție, condiționare și depozitare - 

siloz) 

2,217,981 

1,996,182 

2018 M4.2 
Dezvoltarea activității cooperativei agricole 

„Fermierul Nădlăcan” 

997,945/ 

 698,561 

Sursa: http://opendata.afir.info/DataBrowser/APDRPData/ProiectePNDR2020 

Membrii nu au venit cu propria contribuție la finanțarea acestor proiecte; toate cofinanțările 

s-au făcut cu împrumuturi bancare, garantate de unii membri. Fiecare membru a împrumutat 

cooperativa cu suma de 20.000 lei în 2019 pentru implementarea investiției, sumă pe care 

cooperativa o va restitui după finalizarea lucrărilor. 

Numărul angajaților cooperativei a crescut, de asemenea, constant, de la 2 angajați în 2016 la 

5 angajați în 2020. În același timp, având în vedere cifra de afaceri a marilor cooperative de 

cultură din România, în anul fiscal 2018 cooperativa s-a clasat pe locul 8 la nivel național. 

După construcția spațiilor de depozitare, unul dintre obiectivele principale este achiziționarea 

întregii cantități de inputuri prin cooperativă, sau mai bine zis crearea unui depozit de 

inputuri care să servească toți membrii pentru a-i ajuta cu stocuri constante, cu toate 

produsele necesare. 

  

http://opendata.afir.info/DataBrowser/APDRPData/ProiectePNDR2020
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În ceea ce privește activitățile de marketing, până acum producția membrilor nu este plătită în 

avans, ci numai după ce cooperativa încasează sumele de la comerciant. În 2020, au reușit să 

încheie toate contractele cu plată înainte de livrare pentru a oferi membrilor fermieri 

asigurarea vânzării culturilor. 

Cooperativa Agricolă „Fermierul Nădlăcan”, conform ciclului de viață al lui Cook (2009), se 

află la începutul fazei sale de creștere. 

iii)  Criză și/sau schimbare (puncte de decizie) 

Până în prezent, cooperativa nu s-a confruntat cu crize majore, s-a putut implica în proiecte 

semnificative cu finanțare europeană, pentru a strânge cofinanțarea și garanțiile necesare fără 

probleme serioase. În prezent, primește cereri de aderare de la fermieri de dimensiuni mai 

mici (sub 50 ha) care nu pot adera, dat fiind faptul că activele cooperative au crescut 

substanțial și, prin urmare, valoarea acțiunilor sale constituie o barieră de intrare pentru 

fermierii mai mici. 

1.3. Modelul de afacere 

ELEMENTE CHEIE ALE 

MODELULUI DE AFACERI 

FIRME DEȚINUTE DE INVESTITOR 

VS, 
COOPERATIVE 

Propunerea de valoare 

Satisface nevoilor  clienților & 

maximizarea veniturilor 

acționarilor 

Maximizarea beneficiilor 

membrilor 

Identificarea segmentelor de 

piață  

Țintesc cele mai profitabile 

oportunități  

Țintesc zonele de cel mai 

mare interes pentru membri 

Configurarea lanțului 

valoric  

Furnizorii & clienții sunt 

outsideri față de firma  

Furnizori & clienții sunt 

proprietari-membri ai firmei 

Estimare cost & profit 

potențial  

Reducerea costurilor cu 

furnizori & clienții cu prețuri 

premium  

Oferă prețuri mai mari 

furnizorilor membri & prețuri 

mai mici pentru clienți non-

membri 

Poziția în cadrul lanțului 

valoric  

Blocarea amenințărilor de 

substituție  & formarea de 

alianțe  strategice cu actori 

complementari  

Blocarea amenințărilor de 

substituție  & formarea de 

alianțe  strategice cu membri 

Strategia competitivă  Exploatarea oportunităților 

viitoare cu resursele existente  

Oferirea membrilor cea mai 

bună valoare 
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 Stakeholderi 

 Cine sunt partenerii cheie ai cooperativei? 

Partenerii cheie ai cooperativei sunt membrii, furnizorii, clienții și UNCSV - Uniunea 

Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal - din România.  

 

 Cine sunt membrii / acționarii cooperativei? / Care sunt cerințele pentru a fi membru? 

Membrii cooperativei sunt 19 fermieri dintre care 16 persoane fizice. Dintre acestea, doar doi 

aveau spații proprii de depozitare autorizate de MADR, și anume PFA Borosovic, un depozit 

de 800 de tone și Ciaian Ioan, un depozit de 400 de tone. 

Suprafața agricolă a fermierilor membri ai cooperativei variază destul de semnificativ, 

conform graficului de mai jos. Unindu-și forțele în cooperativă, cooperativa cumulează în 

prezent cea mai mare suprafață în rândul fermierilor din Nadlac. 
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Figura 3. Suprafețele agricole ale fermierilor membri ai cooperativei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Baza de date a cooperativei 

 

Calitatea de membru cooperator este dobândită pe baza unei cereri de aderare și cu declarația 

expresă de recunoaștere a actului constitutiv și a statutului, avizată de consiliul de 

administrație și aprobată de adunarea generală, pentru solicitanți după înființarea cooperativei 

agricolă. 

Orice persoană, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau familială definită sau 

persoană juridică, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, poate fi membru 

cooperator al Cooperativei Fermierul Nădlăcan: 

 Subscrie și plătește numărul de părți sociale prevăzute în actul constitutiv și statut sau 

în decizia adunării generale de majorare a capitalului social. 

 Fermier activ - desfășoară activități economice în domeniul cultivării cerealelor, 

plantelor leguminoase, plantelor oleaginoase și / sau plantelor furajere. 

 Este de acord să se angajeze să vândă cel puțin 75% din propria producție prin 

intermediul cooperativei agricole și să facă parte dintr-un singur grup de producători 

pentru același grup de produse, respectiv același produs, conform art. 6 alin. 4 și 5 din 

OG 37/2005. 

Adunarea Generală poate decide aderarea la cooperativă ca membru asociat cooperator 

pentru o persoană fizică sau persoană juridică care dorește să devină membru cooperator și să 

depună o cerere de aderare la cooperativă, pentru perioada de probă până la acceptarea 

acesteia ca membru cooperator deplin. Perioada de probă este reglementată de regulamentul 

intern al cooperativei aprobat de Adunarea Generală, în care sunt prevăzute drepturile și 

obligațiile membrului asociat. 
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 Cine sunt furnizorii cheie ai cooperativei? 

Furnizorii de produse agricole de vânzare sunt membrii cooperatori. Principalii furnizori de 

inputuri sunt: SC COMFERT SRL, SC MRPANO SRL și SC RDF SRL. Pentru 

achiziționarea de inputuri, cooperativa organizează licitații. Deocamdată, inputurile sunt doar 

negociate de cooperativă, în timp ce achiziția și facturarea se fac de către fiecare fermier, prin 

compania sa. 

Pentru ca licitațiile să fie cât mai corecte posibil, au fost organizate într-o singură zi, în care 

au fost invitați mai mulți dealeri de încredere, cu care au colaborat fermierii membri ai 

cooperativei. Într-o oră și-au prezentat ofertele. Prețul oferit în plicuri sigilate a fost primit de 

la fiecare dealer. Ofertele au fost analizate și, cu acordul tuturor membrilor cooperativei, s-a 

ales cea mai convenabilă ofertă. Reducerile au fost obținute prin achiziționarea unor cantități 

mari, ceea ce este posibil prin organizarea într-o cooperativă agricolă. 

 Ce fel de relație are cooperativa cu administrația publică sau cu autoritățile?  

Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan are o relație interinstituțională dificilă cu Primăria 

Nădlac, care refuză sau încearcă să amâne cât mai mult aplicarea facilităților fiscale pentru 

membri și cooperativă. 

Administrația locală din municipiul Nădlac nu susține foarte mult firmele locale mici, 

inclusiv cooperativa. Din acest motiv, cooperativa s-a alăturat altor actori locali în diferite 

campanii de lobby pentru a influența acțiunile autorității locale de interes pentru cooperativă, 

cum ar fi asigurarea utilităților pentru companii, drumuri către terenurile agricole, 

electricitate, etc.
8
  

 Cooperativa colaborează cu alte cooperative sau întreprinderi de economie socială? 

Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan colaborează în principal cu celelalte cooperative de 

profil din județul Arad (AGROMUREȘANA, VARIDOR) și Timiș (BANAT AGRO VEST, 

TORMAC) și prin UNCSV cu toate cooperativele mari de cultură asociate în Uniune. 

Unii dintre membrii cooperativei care sunt implicați și în fermele de animale s-au asociat într-

o altă cooperativă specializată în procesarea cărnii - au înființat o nouă cooperativă Salamul 

de Nădlac - numită Nădlac Salami - numele celebrului salam tradițional din regiune. O 

unitate de procesare a cărnii va fi construită de această cooperativă cu finanțare din partea 

Uniunii Europene - proiect în derulare -.  

 

 Activități cheie:  

                                                           
8
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121535355790409&set=pcb.121535982457013&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121535355790409&set=pcb.121535982457013&type=3&theater
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 Ce activități cheie necesită propunerile sale de valoare? / Canalele sale de distribuție? / 

Relații cu clienții? / Fluxuri de venituri? 

Încă de la început, membrii cooperativei au conceput o structură care să îndeplinească 

următoarele funcții prin desfășurarea activităților respective: 

 O cooperativă de achiziții și vânzări agricole, care organizează atât achizițiile de 

materiale și mijloacele tehnice necesare producției agricole, cât și vânzările de produse 

agricole. 

 O cooperativă agricolă pentru prelucrarea produselor agricole, care oferă produse 

tipice, de marcă, cu prezență permanentă. 

 O cooperativă agricolă pentru exploatarea și gestionarea terenurilor agricole, forestiere, 

piscicole și zootehnice. 

Intenția a fost deasemenea ca prin cooperativă să se stabilească un sistem centralizat de 

contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției 

membrilor. În același timp, la cererea membrilor, cooperativa le va oferi asistență tehnică de 

specialitate. 

După cum s-a prezentat mai sus, cooperativa activează în prezent în depozitarea, 

comercializarea produselor și achiziționarea de inputuri. Cooperativa cumpără inputurile 

pentru toți membrii și vinde producția acestora (cereale și plante tehnice), materia primă. 

În prezent, cooperativa nu livrează produse finite consumatorilor finali. Acest tip de activitate 

este obiectivul celui de-al treilea proiect, care va fi implementat între iunie 2020 și iunie 

2022. 

 

Propunerea de valoare:  

Principala propunere de valoare a cooperativei este față de membrii săi, pentru care încearcă 

să maximizeze beneficiile - vezi mai jos sub 1.5 Beneficii sociale. 

Cooperativa livrează cereale și plante tehnice de calitate superioară și le vinde în cantități 

centralizate în funcție de prețul existent la acea dată pe piață comercianților naționali precum 

AMEROPA sau intermediari precum SC AGRODEP SRL, SC EASTGRAIN SRL. 

 

 Segmentul de piață:  

 Care sunt cei mai importanți clienți ai cooperativei? Și ce fel de clienți sunt? 



 
 
 

 

 
 

UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND 

VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST 
 

 

HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN 

 
 

UNIVERSITY OF ALMERIA 

 

 

13 

CooPerformance - Digital, state-of-the-art agribusiness 

education for farmer led entreprises in the agri-food 

value chain: AG 2019-1-RO01-KA203-063752 

Principalii clienți în acest moment sunt: SC AGRODEP SRL (intermediar la nivel local din 

Santana Arad); SC EASTGRAIN SRL (intermediar la nivel regional) și chiar la comercianți 

precum AMEROPA (intermediar la nivel național). 

East Grain se concentrează pe cumpărarea și vânzarea de cereale de bază (porumb, grâu, orz) 

și, de asemenea, comercializează semințe oleaginoase (semințe de floarea soarelui, rapiță, 

soia) și ingrediente pentru furaje industriale (făină de soia, DDGS, făină de floarea-soarelui 

etc.). Concentrat inițial pe piețele din România și Ungaria, acesta lucrează în prezent pe 

piețele Europei Centrale și de Est, cu o creștere constantă, tranzacționând în prezent anual un 

volum de 293.000 de tone metrice de marfă în anul de afaceri 2018, cu o cifră de afaceri de 

peste 68 de milioane euro. 

Ameropa Grains SA România, parte a grupului Ameropa Elveția care deține fabrica de 

îngrășăminte Azomures (www.azomures.com) și Chimpex SA (www.chimpex.ro), unul 

dintre cei mai mari operatori din portul Constanța, prezent în 30 de țări și având o expunere 

globală pe piețele tradiționale de pe cinci continente. Cu sediul central în România în portul 

Constanța, Ameropa oferă servicii de depozitare și logistică - transport de la câmp la silozuri; 

transport feroviar și pe căi navigabile interioare; recepție, condiționare, depozitarea cerealelor 

și semințelor oleaginoase, achiziționarea de cereale și semințe oleaginoase. Ameropa Grains 

SA vinde peste 200000 de tone de îngrășăminte pe an și peste 3 milioane de tone de cereale. 

Reprezentanții noștri lucrează alături de fermieri, oferind o structură substanțială de produse 

utile care implică unități de cultură. Ameropa Grains este unul dintre cei mai mari 

distribuitori de îngrășăminte pentru agricultură, semințe și pesticide din România. 

1.4. Structura instituțională / de guvernanță 

Consiliul de administrație este format din 5 membri
9
, aleși în Adunarea Generală pentru un 

mandat de 4 ani.  

În Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan drepturile și obligațiile membrilor cooperatori 

sunt egale. Indiferent de mărimea ponderii fiecăruia în capitalul social, fiecare membru se 

exprimă printr-un singur vot, conform principiului cooperării „un om = un vot”. Distribuția 

profitului și pierderii se face în funcție de contribuția financiară. Distribuția profitului 

cooperativei se face în conformitate cu decizia adunării generale. Membrii cooperatori 

beneficiază de dividende proporțional cu ponderea lor în capitalul social. 

Toate deciziile luate la nivelul Cooperativei sunt discutate și convenite cu toți membrii 

cooperativei. Membrii achiziționează toate intrările și valorifică pe deplin producția 

comercializată prin cooperativă. 

  

                                                           
9
 http://www.fermierul-nadlacan.ro/index.php/despre-noi 

http://www.fermierul-nadlacan.ro/index.php/despre-noi
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1.5. Date economice  

AN/ INDICATOR 

FINANCIAR RON 
2015 2016 2017 2018 

CIFRA DE 

AFACERI 
35,937 5,218,888 6,784,815 11,264,419 

PROFIT NET -5,268 2,039 29,060 26,849 

DATORII 10,835 192,642 791,582 1,494,280 

ACTIVE FIXE 0 58,893 2,724,989 3,367,072 

ACTIVE 

CIRCULANTE 
13,067 153,770 1,078,580 1,692,674 

CAPITALURI 

PROPRII 
2,232 20,771 49,831 76,710 

ANGAJAȚI 

(MEDIA) 
0 1 1 3 

Sursa: Baza de date a cooperativei https://www.listafirme.ro/harta/arad-nadlac.htm 

 

 

Sursa: Date de bilanț 
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Active (cifre brute) 701,000 € 

Capital (cifre brute) 15,900 € 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Producție 

(volumul de 

produse) 

356 t 7,929 t 26,120 t 25,470 t 14,004 t 

Cifra de afaceri / 

vânzări 
8,085 € 1,162,129 € 1,485,260 € 2,420,634 €  

Profit/ Pierdere 0 € 453 € 6,458 € 5,966 € 12,356 € 

 

 Beneficii sociale și economice  

✔ Optimizarea costurilor de producție și eficiența activităților agricole prin transferarea 

către cooperativă, cel puțin parțial, a achiziției de inputuri și comercializarea 

producției efectuate în comun. Acest lucru reduce costurile de producție (inputuri), 

standardizează calitatea producției primare a membrilor și asigură prețuri mai bune în 

ceea ce privește calitatea / cantitatea la acel moment, la nivel național, precum și 

informații comparative despre prețurile practicate de comercianți. 

✔ Efectuarea de investiții comune pentru a adăuga valoare producției agricole primare și 

a echilibra veniturile din lanțul agroalimentar conduce la un nivel mai ridicat de 

stabilitate socială pentru membri 

✔ Rentabilitatea afacerii pe termen mediu și lung, valorificarea fermierilor și 

cooperativelor prin generarea de valoare adăugată economică pentru membrii lor și, în 

plus, pentru desfășurarea unei activități economice relevante, pentru supraviețuirea pe 

piață și pentru dezvoltarea socială și economică durabilă. 

✔ Membrii cooperanți sunt bine informați, pot fi implicați activ și pot propune măsuri 

pentru eficientizarea activității socio-economice a cooperativei, pentru a primi 

drepturile care le revin din desfășurarea activității, după ce au fost respectate 

obligațiile față de cooperativă. 

✔ Controlul democratic și distribuția echitabilă a rezultatelor cooperativei în funcție de 

activitatea economică a fiecărui membru. 
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✔ Creșterea capacității de a face față riscurilor de volatilitate a pieței în comparație cu 

desfășurarea individuală a activităților de recuperare de către fiecare producător. 

✔ Furnizarea de servicii și informații specializate membrilor care ar fi mult prea 

costisitoare dacă ar fi obținute individual. 

Servicii furnizate membrilor: 

✔ Pregătirea documentației pentru subvenția la motorină. 

✔ Introducere în programul APIA a parcelelor măsurate și digitalizate cu GPS-ul 

cooperativei. 

✔ Pregătirea documentației pentru a beneficia de scutiri de la legea cooperativei. 

✔ Organizarea ofertelor pentru inputuri. 

✔ Marketarea producției membrilor. 

✔ Contractarea unui expert agricol. 

✔ Consultanță în depunerea și implementarea proiectelor europene. 

✔ Lucrări agricole cu echipamentele cooperativei. 

✔ Reprezentarea intereselor membrilor în raport cu anumite instituții: primărie, DAJ, 

ONRC. 

✔ Organizarea de evenimente specifice pentru membri și schimburi de experiență. 

✔ Gestionarea conturilor membrilor. 

Pentru serviciile furnizate, fiecare membru cooperator plătește o taxă lunară de 250 lei 

(aproximativ 52 EURO), iar în plus este reținută o sumă de 20 lei / tonă din vânzarea 

cerealelor. Deja există mulți fermieri mici care doresc să adere la cooperativă, dar dat fiind 

faptul că valoarea cooperativei a crescut prin investițiile făcute, micii fermieri nu pot să adere 

ca noi membri. Cooperativa nu are acces la subvenții directe, deoarece cooperativa nu este 

implicată în producție, ci doar achiziții, marketing și vânzări. 

 

1.6. Mediul politic 

Cooperativele agricole din România sunt înființate și funcționează în temeiul Legii 

cooperației agricole nr. 566/2004 modificată prin Legea nr. 21/2019, Ordinul de ministru 

comun nr. 203/2287/1809/2019 stabilește criteriile conform cărora membrii cooperanți 

beneficiază de scutirile prevăzute la art.76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 

566/2004. 
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Prin Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată de Legea nr. 21/2019 

–art. 76, alin. (1), lit. e), activitatea cooperativelor agricole beneficiază de scutirea membrilor 

cooperatori de la plata impozitului pe clădiri și terenuri utilizate pentru obținerea producției 

agricole valorificate de / către cooperativa agricolă, inclusiv pentru activele aflate în 

patrimoniul persoanelor fizice afectate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 

definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 182/2016. 

În 2016, Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan a obținut de la Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, Avizul de recunoaștere nr. 255 / 29.09.2016, care îi acordă statutul de 

grup de producători. Grupurile și organizațiile de producători beneficiază de sprijinul 

legislativ prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 (aprobată prin Legea 338/2005) și 

modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 32/2015 (modificat în 2016). 

 

Abrevieri  

 

 PNDR  Programul Național de DezvoltareRuralăt 
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 https://www.academia.edu/33231198/Analiza_sectorului_de_cereale 

 www.azomures.com 

 www.chimpex.ro 

 https://eastgrain.ro/en/about/our-story/  

 http://www.fermierul-nadlacan.ro/index.php/despre-noi 

 https://www.listafirme.ro/harta/arad-nadlac.htm 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121535355790409&set=pcb.1215359824

57013&type=3&theater 

Legislative:  

 LEGEA nr. 566 din 9 decembrie 2004 cooperaţiei agricole, modificată și completată 

prin Legea nr. 164/2016 și prin Legea nr. 21/2019 

 Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii 

cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea 

cooperației agricole nr. 566/2004 

 Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările  ulterioare 

 Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată prin Legea 

nr. 338/2005, modificată prin  Legea nr. 178/2014 și prin Ordonanța nr. 32/2015  

 

Referințe suplimentare   

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online
https://eastgrain.ro/en/about/our-story/
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=en
http://opendata.afir.info/DataBrowser/APDRPData/ProiectePNDR2020
http://www.uncsv.ro/
https://www.academia.edu/33231198/Analiza_sectorului_de_cereale
http://www.azomures.com/
http://www.chimpex.ro/
https://eastgrain.ro/en/about/our-story/
http://www.fermierul-nadlacan.ro/index.php/despre-noi
https://www.listafirme.ro/harta/arad-nadlac.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121535355790409&set=pcb.121535982457013&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121535355790409&set=pcb.121535982457013&type=3&theater
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
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