
 
ACTIVITATI 

 
 

DOUA NOI COOPERATIVE AGRICOLE IN JUDETUL CALARASI   
INFIINTATE CU SPRIJINUL CAMEREI AGRICOLE                                                       

 
(iulie) 

 
Recent, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi, au fost 

inregistrate doua noi cooperative agricole, respectiv “Borcea de Jos”, cooperativa a 
crescatorilor de animale din comuna Borcea si “East Champion Union” cu sediul in 
comuna Lupsanu, avand ca obiect principal de activitate, prelucrarea si conservarea 
legumelor si fructelor.  
Cooperativa Borcea de Jos este constituita din 20 de membrii, crescatori de ovine si 
bovine iar presedinte este Simion Marian. Primul obiectiv al cooperativei este 
concesionarea unei suprafete din islazul comunal aferenta numarului de animale pe care-l 
detin membrii cooperatori. Cei sase membrii ai cooperativei din Lupsanu l-au desemnat 
ca presedinte pe Eduard Ursei, sunt cultivatori de ciuperci iar prima actiune desfasurata in 
comun a fost intocmirea unui proiect in cadrul masurii 312 a programului FEADR pentru 
constructia unei fabrici de compost. Valoarea investitiei este de 6 milioane de euro.  
Comitetele de initiativa ale celor doua cooperative au beneficiat de sprijin direct din 
partea Camerei Agricole Calarasi pe tot parcursul derularii formalitatilor de infiintare.  
Cooperativele agricole au prioritate la accesarea fondurilor europene, prin punctajul 
suplimentar pe care acestea il primesc, beneficiaza de sprijin din partea statului prin: 
scutirea de la plata impozitului pe terenul agricol, scutirea de la plata taxelor vamale 
pentru importurile de utilaje si echipamente agricole precum si accesul la subventii si 
fonduri externe prevazute in programele de sustinere a agriculturii. 
Conform prevederilor statutului de infiintare a cooperativei, calitatea de membru  poate fi 
dobandita de orice producator agricol care detine legal o baza de productie si isi declara 
in scris intentia de a comercializa productia in cadrul cooperativei. Fiecare membru are 
obligatia sa valorifice prin intermediul cooperativei cel putin 75% din productia destinata 
comercializarii. 
Drepturile si obligatiile membrilor cooperatori sunt egale. Indiferent de marimea cotei de 
participare la capitalul social, fiecare membru se exprima printr-un singur vot. 
 
 

VIZITA LA LOTURILE DEMONSTRATIVE 
 

(iunie) 
 
Firma Saaten Union a organizat recent o vizita la loturile demonstrative 

organizate cu sprijinul Camerei Agricole Calarasi in localitatile Valcelele si Lehliu Sat. 
Au participat peste 80 de producatori agricoli din judetele Calarasi, Ialomita si Ilfov. Din 
partea Camerei Agricole au participat trei specialisti. 
Loturile s-au organizat pe o suprafata de  28 ha, cu 9 soiuri si hibrizi de rapita la SC 
Ceres SRL din comuna Lehliu Sat si 19 soiuri si hibrizi de rapita, grau, orz si orzoaica la 
SC ILDU SRL din comuna Valcelele 



Participantii au avut ocazia sa observe capacitatea  de fructificare a soiurilor si hibrizilor 
in conditii diferite de microclimat precum si rezistenta acestora la diversi factori de stres.  
 

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA A 
ORGANIZAT ZIUA GRAULUI SI ORZULUI 

(iunie) 
 
In ziua de 10 iunie 2010, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola 

Fundulea (INCDA) a organizat Ziua Graului si Orzului la care au participat peste 100 
de producatori agricoli si specialisti. Din partea Camerei Agricole Calarasi au participat  
patru specialisti.  
Aceasta manifestare, intrata in traditie, se constituie intr-o buna ocazie pentru 
producatorii agricoli de a cunoaste creatiile biologice, din ce in ce mai perfectionate ale 
institutului. De asemenea, fermierii au posibilitatea de a purta un dialog cu cercetatorii 
astfel incat ei sa aleaga soiuri care sa asigure o cat mai buna concordanta intre resursele 
pedoclimatice ale zonei si particularitatile biologice ale soiului. 
Ca urmare a lucrarilor de ameliorare desfasurate de INCDA Fundulea, in ultimii ani au 
fost inregistrate mai multe soiuri noi de grau comun, durum si triticale, care reprezinta un 
progres fata de soiurile anterioare, atat din punct de vedere al potentialului de productie 
cat si al unor insusiri de stabilitate sau calitate a productiilor. Pe langa o capacitate 
ridicata de productie aceste soiuri poseda o buna rezistenta sau toleranta la principalii 
factori de risc. 
                                          

CAMERA AGRICOLA A JUDETULUI CALARASI SE IMPLICA IN 
INFIINTAREA IN ROMANIA A “CONSORTIULUI LAPTELUI DE OVINE SI 

CAPRINE” 
(mai) 

 
In data de 31 mai 2010 a avut loc la Mahmudia, in judetul Tulcea, seminarul cu 

tema “Parteneriat strategic transnational pentru infiintarea Consortiului laptelui 
din Romania, oportunitate pentru managementul laptelui pe filiera ovine-caprine”. 
Acest seminar face parte dintr-o serie de actiuni organizate de grupul de initiativa format 
in scopul constituirii unui consortiu al laptelui de filiera ovine – caprine in Romania. Din 
acest grup de initiativa fac parte reprezentanti ai Agentiei Nationale de Consultanta 
Agricola, organizatii din Romania implicate in proiecte europene transnationale si experti 
ai consortiului laptelui din regiunea Sardinia, Italia. 
Din partea Camerei Agricole Calarasi a participat directorul executiv, Tudor Danciulescu, 
impreuna cu doi crescatori de ovine din judet. Au mai participat Octavian Serban, 
presedinte KNOMACONS – Knowledge management Institute Romania, dr. Ing. Viorica 
Boboc – Agentia Nationala de Consultanta Agricola precum si numerosi crescatori de 
ovine si caprine. 
Partea italiana a fost reprezentata de prof. Marco Carreda de la universitatea Sassari si 
Salvatore Meloni din partea Consortiului laptelui din Sardinia. 
Reprezentantii crescatorilor de ovine ci caprine au prezentat problemele cu care se 
confrunta, faptul ca subventiile sunt putine si nu vin la timp, accesarea fondurilor 
europene se face foarte greu, nu exista o strategie la nivelul MADR privind cresterea 
oilor si caprelor, pretul mic al laptelui, etc. 
In discursul rostit de prof. Carreda s-a reiterat faptul ca si crescatorii de ovine din 
regiunea Sardinia au avut aproximativ aceleasi probleme, ei reusind sa rezolve mare parte 
dintre acestea  prin infiintarea acestui consortiu al laptelui in anul 1999. 



Crescatorii de ovine prezenti la seminar si-au manifestat interesul de a se inscrie in 
consortiu si de a prelua exeperienta pozitiva in domeniu a crescatorilor italieni. 
 
 

IN TOAMNA VOR AVEA PRIORITATE LA ACCESAREA SPRIJINULUI 
PENTRU FERMELE DE SEMISUBZISTENTA MEMBRII COOPERATIVELOR 

CU VECHIME DE CEL PUTIN SASE LUNI 
(aprilie) 

 
Camera Agricola a Judetului Calarasi a organizat la sfarsitul lunii aprilie si 

inceputul lunii mai alte alte patru intalniri cu producatorii agricoli din localitatile 
Oltenita, Vlad Tepes, Nicolae Balcescu si Radovanu din seria celor destinate promovarii 
cooperativelor agricole si a masurilor 141- Sprijin pentru fermele de semisubzistenta, 
respectiv 112 - Instalarea tinerilor finantate prin FEADR. 
La aceste intalniri au participat peste 70 de producatori agricoli, multi dintre ei solicitand 
ulterior sprijinul specialistilor camerei pentru intocmirea planurilor de afaceri necesare la 
accesarea fondurilor. 
Din partea Camerei Agricole a participat directorul acesteia, Nicolae Ceortan din cadrul 
serviciului de extensie si Maricica Dobrin, responsabil forme asociative. 
Reprezentantii camerei au prezentat principalele aspecte legislative legate de infiintarea si 
functionarea cooperativelor, particularitatile acestora ca principala forma de reprezentare 
pentru micii producatori agricoli si avantajele de care acestia pot beneficia la 
achizitionarea in comun a input-urilor si la valorificarea productiei.  
Importanta inscrierii intr-o cooperativa devine cu atat mai mare cu cat incepand cu 
sesiunea din octombrie 2010 a masurii 141, pentru a obtine un punctaj suplimentar, 
solicitantilor li se va cere sa dovedeasca faptul ca sunt membrii unei cooperative agricole 
de cel putin sase luni.                                                                   

 

CRESCATORI DE OVINE DIN CALARASI IN VIZITA LA O COOPERATIVA 
DIN JUDETUL SALAJ 

(aprilie) 

Camera Agricola a judeţului Călăraşi a organizat in luna aprilie o deplasare în 
judeţul Sălaj, la cooperativa agricolă TRANSILVANIA OVICARN constituita prin 
asocierea unor crescători de ovine şi caprine. Delegaţia a fost formată din directorul 
executiv al Camerei Agricole, ing. Tudor Dănciulescu şi din trei crescători de ovine din 
judeţ, Stan Costel Cherciu din Ştefan cel Mare, Marian Simion din Borcea şi Ilie 
Bulandră din Chirnogi. Scopul deplasarii a fost acela de a oferi crescatorilor de ovine din 
judetul Calarasi un exemplu concret de functionare a unei cooperative, performantele 
economice la care acestea pot ajunge si avantajele pe care fermierii le pot avea ca urmare 
a aderarii la o cooperativa.                                                                                                    

Dupa cum declara si presedintele cooperativei, ing. Dumitru Ardelean, aceasta a fost 
constituita in anul 2007, in baza Legii cooperaţiei nr. 566/2004, având un număr de 29 de 
membri fondatori si un capital social de 725 de lei. In prezent, numarul membrilor a 
crescut la 64 iar valoarea capitalului social, la 600.000 lei.  



In cei trei ani de activitate, cooperativa s-a dezvoltat permanent, cele mai importante 
realizari fiind constructia unui abator cu finantare SAPARD in valoare de 3 milioane de 
euro si deschiderea unui magazin pentru valorificarea laptelui si branzeturilor produse de 
membrii. Abatorul are o capacitate de 220 de capete pe oră putând fi folosit atât la ovine 
şi caprine, dar poate fi adaptat şi pentru suine, iar cooperativa are aproximativ 50 de 
angajaţi, din care jurişti, contabili, măcelari, paznici etc. Mai mult, crescătorii de ovine, 
membri ai TRANSILVANIA OVICARN, reuşesc prin contractele încheiate de 
cooperativă să valorifice toate produsele pe care le obţin de la ovine, inclusiv lâna şi 
pieile. Urmatorul obiectiv al vizitei a fost ferma preşedintelui Dumitru Ardelean din 
localitatea Lampirt unde acesta detine o microfabrică de procesare a laptelui construită 
după normele UE. Membrii delegaţiei călărăşene au fost de acord că acest tip de 
microfermă s-ar potrivi şi celor din comunele judeţului nostru. Ca o concluzie a vizitei si 
avand in vedere discutiile si informatiile primite, fermierii agreaza ideea ca asemenea 
cooperative să fie înfiinţate cât mai urgent şi în judeţul Călărasi.

CAMERA AGRICOLA  CALARASI ESTE PREOCUPATA DE ACCESAREA 
FONDURILOR PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR PISCICOLE 

(aprilie) 

In luna aprilie a.c., Camera Agricola a Judetului Calarasi a organizat o intalnire de 
informare cu privire la modul in care pot fi accesate fondurile nerambursabile pentru 
pescuit şi acvacultură conform Măsurilor de investiţii din cadrul Programului Operaţional 
pentru Pescuit (POP) 2007-2013.                                                                     

Au participat 20 de producatori agricoli care-si desfasoara activitatea in domeniul 
acvaculturii, reprezentanti ai autoritatilor si camerelor agricole locale.  

Din partea MADR au participat Carmen Popa, Paul Florea si Laurentiu Popoiu de la 
Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP. 

Reprezentantii ministerului au facut o prezentarea generala a masurii 2.1 „Investitii 
productive in acvacultura” in cadrul axei 2, a cerintelor de conformitate si eligibilitate 
prevazute in gidul solicitantului, a criteriilor de selectie precum si a punctajului minim 
prevazut pentru aceasta masuri.  

Laurentiu Popoiu a facut cateva precizari cu privire la modul in care pot fi constuite 
grupurile de actiune locala ce beneficiaza de finantare in cadrul axei 4  Programului 
Operational de Pescuit. 

RECENT INFIINTATA CAMERA AGRICOLA CALARASI A LANSAT O 
CAMPANIE DE INFORMARE DE ANVERGURA PRIVIND INFIINTAREA 

FORMELOR ASOCIATIVE 
(martie) 

 
Camera Agricola Calarasi a initiat o ampla campanie de informare a 

producatorilor agricoli cu privire la modul de constituire a formelor asociative in 



agricultura (cooperative si grupuri de producatori) si masurile finantate prin Fondul 
European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). 
Primele doua intalniri au fost organizate in zilele de 19 si 23 martie la primariile Lupsanu 
si Borcea la care au participat 13, respectiv 15 producatori agricoli. In comuna Borcea au 
participat crescatori de ovine care doresc sa infiinteze o cooperativa ce va avea ca prim 
scop concesionarea unor suprafete de pasune de la Consiliul Local. 
Din partea Camerei Agricole a participat directorul acesteia, Tudor Danciulescu si 
Maricica Dobrin, responsabil forme asociative. 
Reprezentantii camerei au prezentat principalele aspecte legislative legate de infiintarea 
cooperativelor si grupurilor de producatori precum si calendarul masurilor FEADR 
pentru anul 2010. S-au discutat, de asemenea, particularitatile cooperativei agricole ca 
principala forma de reprezentare pentru micii producatori agricoli si avantajele de care 
acestia pot beneficia la achizitionarea in comun a input-urilor si la valorificarea 
productiei. Nu este de neglijat nici faptul ca apartenenta la o cooperativa agricola asigura 
obtinerea unui punctaj superior la accesarea fondurilor europene. Specialistii Camerei 
Agricole acorda sprijin in toate etapele infiintarii formelor asociative.  
In perioada urmatoare, Camera Agricola va organiza deplasarea unor lideri ai oierilor din 
Calarasi  la o cooperativa din judetul Salaj care in cei trei ani de activitate si-a dovedit 
viabilitatea si eficienta, cea mai mare realizare fiind constructia unui abator finantat din 
fonduri europene, de serviciile caruia se folosesc cei 64 de membrii, crescatori de ovine. 
Urmatoarea intalnire va avea loc in comuna Chiselet unde exista cerinte pentru infiintarea 
unei cooperative a crescatorilor de bovine si ovine.    
                                                                         
 

 

 


