UNIUNEA DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A
COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL
– U.N.C.S.V.

Nr. 144 /03.07.2018
Către,

DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ MARAMUREȘ
În atenția domnului Director Executiv Virgil ȚÂNȚAȘ
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ MARAMUREȘ
În atenția domnului Director Executiv Ioan Florin URS
Stimate Domnule Director Executiv,
Avem onoarea de a vă informa că s-a înființat UNIUNEA DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A
COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL – U.N.C.S.V., la inițiativa principalelor
cooperative agricole funcționale din sectorul vegetal, formate din fermieri activi care au ca obiectiv
capitalizarea fermierilor și cooperativelor pentru a realiza investiții în comun care să le aducă valoare
producției primare.
La mai puțin de 6 luni de la formarea Uniunii sunt deja 14 cooperative agricole ai căror membri
exploatează peste 180.000 ha, care au o cifră de afaceri anuală însumată de peste 160 milioane de lei.
Cooperativele agricole reunite în U.N.C.S.V. însumează peste 350 de persoane juridice și fizice.
Membri afiliați în cooperativele agricole din Uniune exploatează suprafețe între 7 ha și 3500 ha.
Cooperativele agricole autentice nu sunt o alternativă, ci singura cale optimă de reducere semnificativă
a riscurilor principale la care sunt expuși agricultorii individuali, indiferent de mărimea lor. Rolul
cooperativelor este să ajute la optimizarea costurilor membrilor și să aducă valoare adăugată produselor
prin investiții în comun. Cooperativele agricole trebuie să răspundă nevoilor majorității membrilor,
scopului pentru care au fost create și să combine negocierea cu mutualizarea, standardizarea și
optimizarea.
Diferenţele majore dintre forţa de negociere a fermierilor şi cea a distribuitorilor de îngrăşăminte,
pesticide şi seminţe sau cea a traderilor au fost puse în discuţie în ultimii ani agricoli, dar puţini au fost
cei care au prezentat soluţii concrete astfel încât fermierii să reuşească a-şi gestiona mai bine riscurile.
Aderarea producătorilor agricoli la o cooperativă agricolă este certitudinea asigurării profitabilității
fermei agricole indiferent de dimensiune.
Fermierii își pun în comun doar mintea, decid dacă vor să degreveze către cooperativă sarcina de a
achiziționa input-urile, comercializa producția sau alte activități pentru a reduce considerabil costurile
de producție și obține cel mai bun raport calitate/preț la momentul respectiv.
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U.N.C.S.V. a început cu 8 cooperative agricole, membri fondatori: AGRISUD COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ, ARGEȘ BIOSUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, BRAICOOP COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ, DOBROGEA SUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, OLTENIA CEREAL NORD
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, TINOASA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, UNIREA COVURLUI
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ și 15 FEBRUARIE ROTUNDA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, cărora
li s-au alăturat altele 6: AGROMUREȘANA COOPERATIVA AGRICOLĂ, AGROSÎRBI
CIOCĂNEȘTI COOPERATIVA AGRICOLĂ, FERMIERUL NĂDLĂCAN COOPERATIVA
AGRICOLĂ, RĂZEȘII MOLDAVI COOPERATIVA AGRICOLĂ și TORMAC COOPERATIVA
AGRICOLĂ, aflându-se în continuă creștere și consolidare.
Membri cooperativelor afiliate obțin discount-uri și de peste 50% din prețul de listă, cel mai bun raport
calitate/preț posibil la momentul respectiv și primesc informații constante privind prețurile practicate de
traderi pentru a comercializa în situații avantajoase. Potențialul procentual de creștere a afacerii
fermierilor asociați în cooperative este direct proporțional cu capacitatea cooperativei, administrarea și
investițiile realizate prin aceasta.
Invităm fermierii să se afilieze la o cooperativă agricolă funcțională sau să se asocieze pentru a înființa
cooperative agricole eficiente. Anexat la prezenta adresă regăsiți pașii care trebuiesc urmați pentru
realizarea unei cooperative agricole de succes, unde fiecare membru are un vot, se administerează în
mod transparent și se repartizează cota de profit și pierdere în funcție de rulajul avut prin cooperativă.
Cooperativele afiliate în U.N.C.S.V. au constatat că nu reușesc să își apere interesele în mod individual.
Au considerat că este necesar să treacă la următorul nivel, acela de a forma o uniune de ramură pe
sectorul vegetal care să aibă o implicare activă în realizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea,
eficientizarea și capitalizarea cooperativelor din sectorul vegetal pentru a aduce valoare adăugată
produselor agricole ale fermierilor membri. Credem în dezvoltarea constantă și durabilă a sectorului
agroalimentar, aceasta fiind o componentă principală în strategia de dezvoltare a U.N.C.S.V. și a
cooperativelor membre.
În calitate de Uniune de ramură la nivel național, dorim să ne poziționăm ca un instrument flexibil și util
pentru cooperativele agricole din sectorul vegetal și fermierii membri. Cooperativele membre ale
Uniunii noastre au, fiecare în parte, o expertiză profesională vastă pe domeniul lor de activitate și,
tocmai de aceea suntem de părere că se impune trecerea la o nouă etapă de dezvoltare.
Cooperativele din U.N.C.S.V. fac schimburi de experiență atât în cadrul întâlnirilor periodice, cât și
zilnic pe email sau grupul creat special pentru membri unde dezbat problemele/oportunitățile cu care se
confruntă atât în desfășurarea și eficientizarea activității cooperativelor agricole cât și a exploatațiilor
unde își desfășoară activitatea. Discuțiile cele mai frecvente vizează optimizarea costurilor și
eficientizarea în comun a activităților agricole.
Misiunea de bază a U.N.C.S.V. este încurajarea fenomenului dezvoltării și eficientizării activității
fermierilor prin cooperativele agricole românești eficiente, unde profitul cooperativei să fie reinvestit în
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mod transparent pentru interesul general al tuturor membrilor, aceștia participând activ și direct la
luarea tuturor deciziilor.
Demersurile U.N.C.S.V. au determinat autoritățile să emită circulara nr. 700 a ANAF din 26.03.2018
prin care se operaționalizează facilitățile fiscale pentru cooperative și membrii acestora, care vor
conduce la capitalizarea formelor de asociere și coagula fermierii în jurul cooperativelor agricole.
U.N.C.S.V. este un partener de dialog instituțional corect, ferm în materie de integritate, transparent,
responsabil în actul de legiferare, care militează pentru drepturile cooperativelor agricole și răspunde
provocărilor cu care se confruntă membrii săi, prin promovarea şi sprijinirea unei economii rurale
viabile, competitive, orientată către piață și către furnizarea de produse agroalimentare de calitate
superioară la prețuri accesibile pentru consumatori și corecte pentru fermieri.
Pentru orice aspecte legate de o mai bună funcționare a cooperativelor agricole, modalitatea de accesare
a facilităților fiscale, a fondurilor nerambursabile, recunoașterea ca grup de producător și accesarea
sumelor aferente măsurilor de comercializare în comun, asocierea fermierilor în cooperative și
furnizarea unor modele de acte constitutive, vă invităm să ne contactați prin email:
florentinbercu@uncsv.ro sau tel. 0722156961.
Vă rugăm Domnule Director Executiv să transmiteți prezenta adresă către cooperativele agricole
din sectorul vegetal, membrii acestora și fermierii de pe raza județului unde vă desfășurați
activitatea pentru a-i încuraja să se asocieze în cooperative în vederea eficientizării activității
agricole pe care o desfășoară.
Totodată, vă rugăm să binevoiți a promova cooperativele agricole și să dispuneți către colegii din
instituția pe care o conduceți, ca atunci când participă la întâlniri pe tematici agricole să prezinte
de fiecare dată oportunitatea asocierii fermierilor în cooperative, să pună la dispoziție pașii
pentru înființarea cooperativelor agricole, anexați la prezenta adresă, precum și datele de contact
ale U.N.C.S.V. pentru a-i putea sprijini în vederea dezvoltării activității și capitalizării fermierilor
autohtoni pentru a face față competiției de pe piața comunitară.
Motivația de a ne alătura unii altora va face diferența atât la nivel național cât și european.
Doar împreună vom reuși să construim o structură puternică, cu iniţiativă dar și un partener social
autentic.
Cu respect,
ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,
Nicolae SOFONE,
Președinte al U.N.C.S.V.

Florentin BERCU
Director Executiv al U.N.C.S.V.
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