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OPORTUNITĂŢI 

• Cadrul de politici favorabil cu susţinerea din 
partea MAIA (SND, SDDSA) 

• Cadrul legislativ favorabil 

• Acces sporit la pieţele interne şi externe 

 

• Conştientizare în creştere a necesităţii 
cooperării  

• Posibilitatea dezvoltării unui sistem intern 
riguros de control al calităţii produselor 

• Dinamică de dezvoltare stabilă a cooperativelor 



CONSTRÎNGERI 
• Investiţiile cooperativelor în fonduri fixe sunt 

limitate 

• Capacitate redusă în atragerea creditelor 

• Suportul financiar în asistenţă tehnică vine din 
exterior 

• Nu există un capitol specific în fondul de 
subvenţionare pentru stimularea investiţiilor 
cooperativelor de întreprinzător 

• Cooperativele nu sunt clasificate ca agenţi 
economici agricoli ce  nu le permite să 
beneficieze de aceleaşi facilităţi 

• Restituirea TVA la import nu la toate categoriile 
de echipament agricol (tractoarele sunt 
transport?) 



ACŢIUNI 

Guvernul: 

• Continuarea elaborării şi promovării politicilor 
echitabile pentru CÎ 

• Introducerea unui sistem de control al calităţii 
cooperativelor prin aplicarea unui sistem de 
subvenţionare 

• Scutirea de TVA pentru CÎ la importul tehnicii 
agricole ca şi pentru ceilalţi agenţi economici  

• Facilitarea unui cadru mai simplu în 
administrarea TVA pentru GŢ 

• Promovarea cooperativelor de succes  rămîne şi 
în continuarea un subiect prioritar prin întruniri, 
seminare, altele 



ACŢIUNI 

ONG, proiecte 

• Promovarea cooperativelor de succes  rămîne şi în 
continuarea un subiect prioritar prin întruniri, seminare, 
altele 

• Organizarea pentru CÎ a vizitelor de afaceri, participarea 
la expoziţii şi târguri internaţionale, schimburi de 
experienţă, etc. 

• Suport în accesarea investiţiilor 

• Analiza efectelor TVA pentru cooperative: vînzări, 
restituire, scutire 

• Prezentarea MAIA problemelor cu care se confruntă 
cooperativele de întreprinzător 

• Reprezentarea intereselor cooperativelor de 
întreprinzător 



ACŢIUNI 

Cooperative, grupe strategice 

• Consolidarea cooperativelor pe grupe de 

interese pentru apărarea intereselor  

• Oferirea informaţiei pentru elaborarea studiilor 

de caz în aspectele TVA 

• Participarea activă în înaintarea şi promovarea 

propunerilor de îmbunătăţire a cadrului politic, 

fiscal şi general de activitate 

• Promovarea experienţei acumulate 



Subiecte de discutat 

• Aspectele calităţii şi cantităţii, la fel şi care 

ar fi modalităţile de accesare a pieţelor 

• Cum cooperarea între cooperative 

funcţionează şi cum aceasta poate fi 

intensificată 

• Cum de motivat angajamentele membrilor 

(respectarea obligaţiunilor contractuale şi 

al regulamentului intern)  



• Constringeri, solutii la export a produselor 

agricole 


