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Creşterea calităţii vieţii prin dialog social şi identificarea soluţiilor de dezvoltare
locală şi regională se vor putea realiza prin creşterea capacităţii locale de accesare a
fondurilor europene. Dezvoltarea satului şi a mediului rural trebuie făcută cu sprijinul
programelor la care avem acces odată cu intrarea României Uniunea Europeană.
Eficientizarea proceselor de producţie prin asocierea fermierilor şi investiţii, dezvoltarea
infrastructurii locale, dezvoltarea serviciilor locale de sănătate, recreere s.a. duc la
îndeplinirea obiectivelor noastre.
Intâlnirile avute în ultimii ani cu partenerii noştrii sociali din Europa (Franţa şi
Spania mai ales), la nivelul Parlamentului European şi nu numai, ne-au învăţat pe toţi o
lecţie importantă: forma tradiţională de proprietate ţărănească şi o organizare şi
administrare locală de model european, împreună cu programele de finanţare şi investiţii
din fonduri social europene şi/sau naţionale, reprezintă singura opţiune viabilă pentru
indeplinirea şi respectarea dezideratelor europene de dezvoltare eco-sustenabilă şi de
creştere şi conservare a bio-diversitaţii.
Micul fermier reprezintă unitatea de dezvoltare organizaţională a agriculturii
tradiţionale româneşti. Micul fermier se confruntă cu criza financiară, costurile mari de
producţie, competiţia neloială a importurilor de produse similare industrializate, lipsa
accesului la pieţe de desfacere, preţuri de vânzare impuse de procesatori şi
nereglementate de minister care nu acoperă cheltuielile, inconveniente legate de
transport ş.a. Asocierea fermierilor prezintă avantaje multiple. Un sistem modern de
asociere este capabil să ofere soluţii concrete problemelor cu care se confruntă
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agricultura României şi a ţăranului (micul fermier). Cooperarea este principala cale de
organizare a exploataţiilor agricole moderne şi performante (raport calitate – preţ).
Dialogul social are menirea de a identifica măsurile ce pot fi luate pentru
rentabilizarea activităţii agricole şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale
ţăranilor fermieri.
Avantajele pe care ni le dorim prin implementarea acestui proiect, în beneficiul
fermierului român şi implicit în beneficiul nostru, al tuturor, sunt următoarele:
 reducerea costurilor de producţie (unelte, utilaje şi echipamente agricole care
pot fi folosite în comun de către toţi membri);
 exploatarea unor suprafeţe mai mari de teren care permit aplicarea
tehnologiilor moderne, competitive, de producţie;
 posibilitatea planificării şi modificării producţiei, conform cererii cantitative şi
calitative de pe piaţă;
 accesarea fondurilor europene şi contractarea creditelor bancare (forma
asociativă este condiţie fundamentală pentru a accesa fonduri europene sau
obţinerea unor credite bancare);
 facilitarea comunicării fermierilor cu instituţiile guvernamentale, formele
asociative fiind agreate în elaborarea unor acte normative;
 creşterea capacităţii de negociere în vederea obţinerii unor preţuri mai bune,
atât la input-uri cât şi la valorificarea produselor pe piaţă.
 procurarea pentru membri grupului de material săditor, pesticide, utilaje etc.;
 depozitarea, sortarea, ambalarea şi comercializarea produselor pentru
membri grupului de producători;
 negocierea unor preţuri avantajoase pentru produsele membrilor cu fabricile
procesatoare;
 protejarea produselor împotriva importurilor;
 susţinerea politicilor de preţ pe lângă Ministerul Agriculturii;
 sprijinirea grupului de producători prin alocaţii acordate de guvern;
 acces la fondurile structurale pentru investiţii în staţiile de ambalare, sortare
şi comercializare;
 planificarea producţiei şi ajustarea ei funcţie de cerinţele pieţei;
 reducerea costurilor de aprovizionare cu materii prime şi materiale.
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