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Către: Comisia de agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
În atentia domnului Presedinte Alexandru Stanescu
Avem onoarea de a va informa ca s-a infiintat Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole
de Producție Integrată, la inițiativa unor producători români : Cooperativa Agricolă Integrată
Țara Mea, Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Miorița, Țara Mea Carne și Ouă
Cooperativa Agricolă, Țara Mea Vișina Izbiceni Cooperativa Agricolă.
Cooperativele înscrise în UNCAPI isi desfasoara activitatea în cele mai importante ramuri din
agricultură: sectorul vegetal, legumicol, creșterea păsărilor și producția de ouă, creșterea ovinelor
și caprinelor, procesarea și producția de laptelui, precum și vânzarea produselor agroalimentare,
dezvoltand afaceri de peste 40 de milioane de euro, vanzand in supermarketuri sub brandul Tara
Mea.
Acestia au înțeles că produsele fermierilor trebuie să aibă un loc pe rafturile supermarketurilor,
iar o Uniune puternică poate reduce decalajul dintre importuri si productie interna. Daca
asociatiile producatorilor agricoli au constituit la nivel national structuri reprezentative pentru asi apara interesele si a fi prezenti in toate organismele tripartite de dialog social, cooperativele
infiintate nu beneficiaza de o asemenea structura. UNCAPI – Tara Mea a luat nastere tocmai ca
micii producatori, fermieri, tarani si alte structuri agricole, organizati in cooperative, sa poata fi
coagulati si sa le poata fi reprezentate interesele specifice in relatia cu institutiile statului
(Guvern, Parlament, MADR, etc) precum si in structurile de reprezentare europene. UNCAPI sia propus prin departamentele sale sa acorde consultanta in vederea organizarii pe lantul scurt si
sa maximizeze avantajele functionarii cooperativelor in conditiile unei piete instabile si a unor
preturi care nu de putine ori sunt in dezavantajul acestora.
UNCAPI considera ca la momentul actual cooperativele agricole sunt o solutie pentru
reducerea intermediarilor din lantul de distributie, reduc riscul de a nu avea desfacere la
produsele agroalimentare, asigura o influenta decisiva in stabilirea preturilor cu cumparatorii, pot
contracta prin comenzi importante imputuri la preturi mult mai mici decat ar contracta
individual, pot fi o sursa de venit de incredere regulata si in timp util, isi pot organiza propriile

fabrici de procesare a materiei prime pentru a creste valoarea adaugata si nu in ultimul rand pot
accesa finantari in vederea asigurarii de noi tehnologii care sa ii permita costuri de productie cat
mai mici.
UNCAPI considera ca asocierea micilor producatori in cooperative poate aduce satului
romanesc locuri de munca, bunastare si un venit sigur locuitorilor din mediul rural si ele pot
deveni o solutie pentru a opri migrarea fortei de munca in strainatate.

In acest moment a fost facut un prim pas prin acordarea unor facilitati fiscale, conform Legii
566/2004, actualizata pe 2018, facilitati fiscale care vor capitaliza structurile asociative infiintate.
UNCAPI isi propune sa deschida filiale teritoriale in fiecare judet pentru o buna reprezentare
cu institutiile statului la nivel local,
UNCAPI are o conducere executiva formata din: Presedinte – Florin Burculescu,
Vicepresedinte – Alexandru Florin Stanescu, Secretar General – Stefan Niculae.
Va asiguram ca UNCAPI va fi un partener de dialog care va milita pentru drepturile
cooperativelor agricole de productie,va veni cu propuneri si solutii in vederea consolidarilor in
piata produselor agroalimentare, propuneri legislative precum si un partener de dialog al
asociatiei de profil al marilor retaileri pentru a imbunatati relatiile comerciale si a facilita accesul
produselor agroalimentar pe raftul acestor magazine.

Cu stima si consideratie,
Secretar General
Stefan Niculae

