„Cum să trăiesc mai bine din ferma mea”
Ghid și îndrumări utile

Fermele mici de subzistență și semisubzistență sunt de o importanță deosebită în România. Ele reprezintă un mod de existență, prin care o mare parte din populația rurală își asigură traiul.
Ghidul de față se adresează atât celor care practică deja agricultura, cât și celor care vor să înceapă
această activitate. Dorim să vă oferim câteva idei și informații, care, sperăm noi, vă vor fi de folos. Acest
ghid nu poate înlocui studierea aprofundată și amănunțită a subiectelor prezentate, dar poate să ofere
impulsuri și idei de bază, de la care oricine poate să meargă mai departe pe drumul lui.

Abordare și planificare

Fructe și legume

Ferma, ca bază
a existenței:
autogospodărirea
- rentabilizarea profitul

Laptele

Procesarea fructelor
și legumelor: Valorificarea materiei prime
din gospodărie, după
reţete şi idei proprii
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Produse traditionale
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Cadrul legal

Produse ecologice

De ce este necesar să
primesc un atestat
de produs tradițional
pentru produsele
mele? Ce avantaje am?

Procesarea într-un centru independent de
colectare şi procesare
lapte (CICPL). Un efort
comun poate aduce
avantaje pentru toţi

O alternativă
profitabilă pe termen lung

PFA, II, IA sau
întreprindere
mică: cadrul legal
pentru activități
economice
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Puncte de plecare - pași de pornire - căi de dezvoltare
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Introducere - Cuvânt înainte
Documentul pe care îl aveţi în mână are menirea de a sublinia
importanţa gospodăriei individuale, ca element de bază în organizarea lumii contemporane.
Agricultura modernă, în opinia unui număr din ce în ce mai
mare oameni, se află pe o direcţie greşită. S-a ajuns la o sărăcire
a resurselor planetei. Exploatarea naturii fără nici un fel de scrupul, fără a lua în considerare efectele pe termen lung, în cele din
urmă nu creează decât probleme.
Amenajarea gospodăriei ţărăneşti așa cum observăm din dezvoltarea ei, în decursul anilor, a luat în consideraţie (poate fără
prea multă teoretizare) cerinţele economice, ecologice şi sociale.
În vremurile actuale se omite a se ţine cont, în calculele economice, de serviciile sau deserviciile pe care lucrătorul pământului
le aduce mediului: aer curat / vs insecticide –Ierbicide, apă curată / vs poluare cu azotați sau fosfați, sechestrarea carbonului /
vs. emisii de CO2 sau metan, etc.
Prin ideile cuprinse în lucrarea de față, ne propunem să aducem în atenția oricui va fi interesat o alternativă la drumul total greșit de a considera agricultura o tiparniță de făcut bani
propunînd aducerea agriculturii în matca ei firească aceea de
furnizoare a hranei și care pe termen lung, să ducă la echilibru,
siguranță și bunăstare.
Echipa Fundației ADEPT
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Gospodăria agricolă ca bază a existenței:
autogospodărirea - rentabilizarea - profitul
Perspective, abordări și idei pentru dezvoltarea unei gospodării individuale, din prisma unei experiențe directe

ARGUMENT
Considerații asupra agriculturii, în viziunea unui ”țăran”...
Agricultura a fost transformată într-o
activitate industrială, tratând mediul
înconjurător ca pe o fabrică de alimente

Agricultura secolului 21 a eșuat, paradoxal, într-un aparat generator de foamete
pe plan mondial.

Gospodăria individuală țărănească,
având ca principală investiție munca, a fost un model de succes pentru
supraviețuirea omului timp de secole.

Începând cu revoluția industrială s-a încercat restructurarea agriculturii pe principii
industriale, făcându-se abstracție de faptul că cele două domenii de activitate suntguvernate de legi diferite.
Să tratezi mediul înconjurător ca pe o fabrică producătoare de alimente nu pare a fi
o soluție durabilă și lipsită de consecințe. În ultimele decenii producția agricolă s-a
triplat însă costurile s-au înzecit, iar valoarea naturală a alimentelor a scăzut. Ceea
ce în mod obișnuit trebuia să constituie hrană s-a transformat în ”nutreț”, fapt care
a dus la o explozie de boli metabolice, cu consecințe și costuri ridicate pentru toate
guvernele. În afară de acestea, planeta se confruntă cu grave probleme de mediu,
iar omenirea întâmpină o serioasă criză morală.
Aşadar, se prea poate ca foametea care se prefigurează pe zi ce trece să nu rezulte
din incapacitatea mediului de a furniza alimente, ci din cauza preţului tot mai crescut al acestora. Dacă ne gândim şi la faptul că producţia de alimente este tot mai
dependentă de energie, iar resursele sunt defectuos administrate şi sunt repartizate
inegal, ajungem la concluzia că agricultura a eşuat de pe făgaşul firesc de furnizor
de hrană, pe un drum greşit ajungând să genereze foamete.
Tradiţional, gospodăria individuală ţărănească a avut timp de secole drept principală investiţie munca, bazată pe principiile economice oneste şi fundamentată pe o
moralitate responsabilă în raport cu mediul şi societatea.
Aceste calităţi au asigurat suprevieţuirea acestei forme de gospodărie țărănească,
indiferent de condiţiile exterioare şi credeam că este cazul să i se recunoască statutul de structură de bază în societate. Este imperios necesar ca acest mod de organizare să fie susţinut şi încurajat.
Gospodăria ţărănească trebuie privită ca un organism viu, integrat în mediul natural
după legi raţionale, pentru că diminuarea rolului acesteia – sau în cel mai rău caz
dispariţia gospodăriei ţărăneşti poate avea consecinţe grave, între care enumerăm:

Dispariția culturii țărănești ar fi o pierdere duraroase pentru societatea de azi.

•
•
•
•
•
•

dispariţia responsabilităţii faţă de mediu şi natură;
diminuarea biodiversităţii;
pierderea identităţii ţărăneşti, a tradiţiilor, folclorului şi moralei ţărăneşti;
pierderi irecuperabile din fondul genetic al plantelor şi animalelor autohtone
renunţarea la o agricultură durabilă în favoarea uneia de circumstanţă;
dispariţia multor produse tradiţională sau de calitate net superioară faţă de cele
obţinute artificial, din ce în ce mai abundente pe piaţă;
• dispariţia a mii de locuri de muncă, pentru care statul nu a făcut nici un efort să
le înfiinţeze;
• diminuarea identităţii naţionale prin dispariţia unor ocupaţii specifice;
• diminuarea securităţii şi independeţei alimentare în viitorul apropriat.
Multe din schimbările enumerate mai sus au fost observate deja în ultimii ani. Dacă
ţinem cont numai de cele subliniate mai sus rezultă necesitatea înfiinţării imediate a
unor programe de sprijin pe termen lung (mai ales sprijin financiar), în special pentru ceea ce a mai supravieţuit din gospodăria familială în mediul rural.
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Dezvoltarea unei gospodării individuale
Propunere pentru o abordare sistematică pas cu pas
Având în vedere starea de degradare la care a ajuns gospodăria individuală (faţă de
ceea ce era) atât în plan fizic cât şi conceptual, propunem reabilitarea acesteia în
trei etape:
autogospodărire -----> rentabilizare ----> profit

Autogospodărirea
Această etapă este absolut necesară în condiţiile actuale din ţara noastră. Având în
vedere situaţia financiară ambiguă, baza materială precară, lipsa sprijinului financiar, precum şi a unor programe şi măsuri coerente care să ajute concret cele 4 milioane de persoane implicate în agricultură, observăm limitarea oricăruiei perspectivă
de succes pe viitor.

Autogospodărirea presupune muncă manualăinvestiția cea mai sigură și cea mai sustenabilă
pentru acest mod de producție și de trai

Astfel în această primă fază propunem abordarea “ajută-te singur” prin:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Identificarea tuturor resurselor locale (zonale) exploatabile, ca de exemplu:
• Grădini, suprafeţe arabile, fâneţe păşuni, etc.
• Care sunt culturile specifice zonei sau care sunt culturile care ar putea fi adaptate la zonă?
• Care sunt ocupaţiile şi meşteşugurile existente în zonă?
• Care sunt mamiferele, păsările, moluştele, crustaceele specifice zonei?
• Ce produse s-ar putea obţine din flora spontană sau din fructele de pădure?
Inventarierea bazei materiale proprii disponibile şi evaluarea calificărilor necesare pentru funcţionarea gospodăriei.
Structurarea şi dimensionarea gospodăriei în funcţie de forţa de muncă proprie
disponibilă, în scopul realizării într-o primă fază a câtor mai multe produse
pentru consum propriu.
Identificarea resurselor financiare şi materiale proprii disponibile pentru structura propusă. Este indicat a se evita folosirea de resurse din afara gospodăriei
precum şi investiţiile mari.
Aplicarea principiului “drumurilor scurte” şi a circuitelor închise în organizarea gospodăriei. Dacă gospodăria este centrul de comandă pentru toate
activităţile, deplasările, (indiferent de scop) în interiorul şi înafara gospodăriei
trebuie să fie cât mai scurte. Circuitele închise se referă la transformările pe care
le suferă produsele în gospodărie. De exemplu se folosesc resturile vegetale
drept nutreţ pentru animale, gunoiul rezultat de la acestea este folosit ca
îngrăşământ pentru obţinerea de masă vegetală. Cu alte cuvinte, nimic din ceea
ce poate fi folosit, nu se aruncă.
În această fază, în care toate elementele enumerate mai sus au fost îndeplinite
se poate face conversia la agricultură ecologică, principiile acesteia asigurând
viabilitate gospodăriei.

Ce potențial exista in zonă?

Ce resurse am și ce știu să fac?
Cum îmi structurez gospodăria?
Am tot ce îmi trebuie?
Am organizat tot cum trebuie?

Vreau să fac pasul spre agricultura ecologică?

În momentul în care modelul propus începe să funcţioneze, ceea ce se observă din
venituri (comercializarea surplusului) şi economii (prin folosirea resurselor proprii,
în loc de a se achiziţiona cele necesare, se pot pune ceva bani deoparte) – când
situaţia financiară devine mai optimistă, se poate trece la faza a doua – Rentabilizarea.

Rentabilizarea
În această etapă, accentul se pune pe următoarele aspecte:
1.
2.
3.

Dezvoltarea preponderent a activităţilor rentabile; vor fi păstrate activităţile
necesare traiului zilnic sau cele cu potenţial de viitor.
Identificarea pieţelor, târgurilor şi a tuturor posibilităţilor de valorificare
rentabile a surplusului de marfă rezultat din activităţile gospodăriei.
Punerea în aplicare a celor mai bune metode de creştere a valorii adăugate
pentru produsele din gospodărie – o modalitate bună ar fi orientarea către
produsele ecologice şi/sau tradiţionale

Ce pot să produc, rentabil?
Unde pot să comercializez produsele?
Care e cea mai bună metodă de valorificare?
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Cum creez un flux continuu, de muncă și
de venituri?

Unde găsesc sprijin și finanțare pentru
dezvoltarea gospodăriei?

Unde găsesc informații, experiență și
sfaturi pentru dezvoltarea gospodăriei?

4.

Eliminarea timpilor morţi din munca în gospodărie, prin realizarea altor
activităţi generatoare de venit, între care amintim:
• Prelucrări de produse
• Creşterea ciupercilor pe timp de iarnă;
• Folosirea de incubatoare pentru ouă – puii comercializaţi oferind astfel un
venit suplimentar;
• Înfiinţarea de sere, solare mici pentru flori, răsaduri, legume târzii sau timpurii,
verdeţuri (exemplu valabil în cazul în care aceasta nu este activitatea de bază
a gospodăriei)
5. Identificarea şi accesarea fondurilor disponibile convenabile, de exemplu:
subvenţii, fonduri europene, sau provenite din programe de de dezvoltare,
sponsorizări, etc. Este indicat a se evita accesarea de credite de la bănci; nu doar
că este posibil gospodăria să nu ofere destule garanţii pentru a primi banii, dar
în această fază ar fi o decizie păguboasă menită să ruineze gospodăria.
6. Participarea la cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă, aderarea la
diferite forme asociative de profil, consultanţă de specialitate în domeniile de
interes pentru gospodărie.
Dacă în acest moment al definirii gospodăriei sunteţi mulţumit şi sufleteşte, puteţi
trece la faza următoare, care presupune spirit întreprinzător şi multă răbdare.

Obținerea de profit
Pentru a obține un profit sustenabil
trebuie să aveți un plan de afacere bine
gândit, un calcul corect al tuturor costurilor reale și o strategie de marketing și
comercializare bine pusă la punct.

Această fază presupune:
1.

2.
3.
Gospodăria trebuie văzută ca un organism viu într-un context natural, social,
legal, economic și politic, creat de mediul înconjurător și de societate.

Asocierea în forme juridice cu scop lucrativ sau comercial, împreună cu alte
persoane compatibile cu dumneavoastră şi cu activitatea pe care o desfăşuraţi
(legislaţia în vigoare oferă o multitudine de soluţii asociative: - grup de
producători, etc.)
Înfiinţarea unei întreprinderi având ca obiect fie activitatea de bază a
gospodăriei, fie activitatea cea mai profitabilă.
Orientarea către serviciile bancare, dar cu prudenţă...

Succes şi rugămintea este să nu uitaţi de unde aţi plecat. Vă rămâne mereu şansa
de a vă întoarce la faza anterioară. Dacă urmăriţi un profit imediat din agricultură,
recomandarea este să vă orientaţi spre altceva. Veţi evita astfel posibile decepţii,
pentru că în agricultură, principala investiţie rămâne munca.

Activități
Scurta trecere în revistă a activităților principale ce se
pot desfășura într-o gospodărie individuală
Importantă este viziunea globală asupra rolului şi poziţiei gospodăriei individuale, ca organism viu integrat în natură şi realizarea adevăratului ei scop social
şi economic, după cum a fost punctat mai sus. Această viziune are la bază relaţia
om-plantă, relaţia animal-mediu şi aplicată corect va avea un efect benefic asupra
sănătăţii animalelor, solului, plantelor şi, implicit, asupra consumatorului. Rezultatele pentru gospodăria noastră nu vor întârzia să apară.
Deoarece există o bogată literatură de specialitate, în domeniu, nu vom aprofunda
până la detaliu aceste idei, ci vom puncta acele activităţi strict necesare.

Creșterea animalelor
În gospodăria individuală, creşterea animalelor este o activitate necesară atât pen–
tru rentabilizarea fermei, cât şi ca verigă în activitatea fermei (la închiderea ciclurilor).
Mica gospodărie se pretează la creșterea animalelor în sistem extensiv, recomandabil în condiții
de creștere cât mai apropiate de cele naturale ale
fiecărei specii.

Vaca
Animalul care corespunde cel mai bine situaţiei propuse mai sus, este vaca. Vaca
asigură o bună valorificare a resurselor naturale şi gospodăreşti, iar gunoiul rezultat
de la vacă poate fi folosit în gospodărirea pământului un timp îndelungat.
Fie că se produce lapte, fie că se produce carne, ambele produse se bucură de
căutare pe piaţă, mai ales dacă-s de calitate.
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Ambele produse pot constitui baza unei întreprinderi viitoare de succes.
În cazul alegerii unui sistem în stabulaţie liberă, cu aşternut permanent, investiţia
iniţială va fi mai redusă şi nici nu va influenţa negativ sănătatea animalelor. Toate
încercările în acest sens s-au bucurat de un real succes.
Creşterea vitelor pentru carne reprezintă o noutate pentru România. Alegerea unei
astfel de ferme poate fi o soluţie rentabilă întrucât cererea este în creştere atât
pe piaţa internă cât şi pe cea externă, iar încrucişarea raselor de carne cu cele autohtone, mai rezistente şi mai ieftine poate avea rezultate foarte profitabile.
Şi în acest caz succesul poate fi determinat de experienţă şi observaţie mai mult
decât de investiţiile băneşti. De exemplu o selecţie atent făcută, în timp, pe criterii
precise, poate asigura un nucleu de animale mult mai bine adaptate la condiţiile de
climă şi furajare specifice zonei decât în cazul în care animalele ar fi fost cumpărate.

Creșterea vacilor pentru carne poate deveni rentabilă
dacă gospodăria dispune de condițile necesare (baza
furajeră asigurată, pășuni potrivite, comercializare
asigurată)

Pentru a obţine un produs de calitate, o importanţă deosebită o au furajele, care
trebuie să fie din belşug şi bine echilibrate din punct de vedere al conţinutului
proteic. În cazul în care principala modalitate de furajare este păşunatul, atunci
din raţiile zilnice de iarnă nu trebuie să lipsească fânul, silozul de bună calitate, iar
în completare – rădăcinoase, frunzoase, seminţe, flori, fructe şi plante aromatice şi
medicinale, în vederea obținerii unui produs gustos şi echilibrat.
Pentru creşterea producţiei este indicat ca animalul să aibă apă şi sare în cantităţi
suficiente. Mai trebuie de adăugat că nici un animal nu se dezvoltă cum trebuie în
condiţii de stres sau atunci când este împiedicat a-şi manifesta comportamentul
natural.

Alte animale
În ferma proprie se pot creşte şi alte animale, ca de exemplu porci, oi, capre, cai,
păsări, etc. Aceste animale pot fi crescute ca activitate de bază, caz în care se impun
cunoştinţe de specialitate sau consultarea specialiştilor sau pot fi crescute pentru
completarea şi diversificarea consumului propriu, și cu scopul de a eficientiza utilizarea produselor din gospodărie sau terenurilor proprii.

Creșterea porcilor este foarte eficientă pe terenuri
umede, ca metodă de combaterea trestiei și papurii.

Din moment ce animalele sunt în gospodărie, ele pot fi folosite şi în scop practic:
găinile pot curăţa toamna suprafeţe mari grădină sau teren, de buruieni, seminţe,
etc., caprele pot rări tăieturile proaspete din pădure, iar porcii pot fi eficienţi pe
terenurile umede în combaterea trestiei şi a papurii.

Culturi de câmp
Culturile de câmp trebuiesc organizate astfel încât să asigure o bază furajeră cât mai
completă pentru necesarul din gospodărie şi consum propriu.
Cultivarea acestor terenuri presupune o fertilizare raţională cu gunoi de grajd sau
compost şi un plan de rotaţie al culturilor pe minim trei ani. Se mai pot folosi ca
metode de fertilizare îngrăşămintele verzi şi compostarea de suprafaţă a resturilor
vegetale.

Oaia valorifică și terenuri care altfel nu pot fi valorificate. Producția de lapte și procesarea laptelui de oaie
necesită cunoștințe și forță de muncă pe măsură.

Grădina
Chiar dacă nu reprezintă o activitate de bază, în gospodărie, grădina trebuie să
asigure legume proaspete, pe o perioadă cât mai îndelungată din an. Tot aici pot
fi cultivate şi plantele medicinale şi aromatice sau pot fi organizate răsadniţe, mici
sere, solarii, care pot asigura independenţă şi economii substanţiale.
O rotaţie inteligentă a culturilor, culturi mixte, asocierea cultivării legumelor cu
plantele aromatice pot combate eficient bolile şi dăunătorii nepoluant, cu costuri
reduse, asigurînd obţinerea unor produse net superioare faţă de oferta pieţei. În
acest caz fertilizarea cu compost devine esențială.
Din punct de vedere economic, recomandarea este a se cultiva fructe şi legume
tradiţionale din zonă sau cel puţin a acelora adaptate condiţiilor pedochimatice.
Culturile exotice pot oferi doar satisfacţii morale, preţul de cost depăşind cu mult
valoarea produselor.

Pentru culturile de câmp trebuie dezvoltat un plan de
rotație specific, pe minim 3 ani..
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Util ar fi, de exemplu producerea seminţelor din soiuri locale, în paralel cu selecţia
unor caracteristici deosebite: gust, culoare, rezistenţă la boli şi variaţii climatice, etc.
Există o modalitate nouă de cultivare a grădinii – permacultura. Acest domeniu nou
poate oferi multe răspunsuri şi soluţii celor care vor să cunoască mai bine lumea
plantelor.

Alte activități

Grădina are un rol esențial în autogospodărire și
poate asigura o mare parte din nevoile zilnice ale
gospodăriei pentru tot timpul anului

Aceste activităţi au rolul de a umple goluri de activitate, de a valorifica superior
produse sau chiar deşeuri din gospodărie de a reduce cheltuielile cu materiile prime
sau, de ce nu, de a acoperi un gol în ce priveşte produsele de pe piaţă. Ca regulă
generală – aceste activităţi trebuie alese cu grijă, întrucât scopul lor este de a ren–
tabiliza activitatea. Între aceste activităţi amintim:
•
•
•
•
•
•

Meşteşuguri tradiţionale;
Cultivarea ciupercilor;
Incubarea pentru obţinerea puilor de pasăre;
Creşterea prepeliţelor;
Creşterea iepurilor de casă;
Recoltarea şi prelucrarea ceaiurilor şi fructelor de pădure.

Chiar şi aceste activităţi aşa zis auxiliare pot deveni afaceri de succes prin ele însele.

Compostul - sfaturi practice
Preocuparea permanentă a oricărui lucrător al pământului trebuie să fie acum de a asigura o stare de sănătate
şi fertilitate a pământului.
Doi „țărani” la comercializarea produselor lor la
„Târgul țăranului român” - mai 2008, București

Este binecunoscut faptul că doar un sol sănătos, echilibrat şi fertil poate asigura
recolte constante şi de calitate.
Dacă solul este sănătos va asigura mediul propice creşterii unor plante sănătoase,
care vor fi mai puţin afectate. Pentru întreţinerea superioară a solului, compostul
este de neînlocuit. Nu se poate vorbi despre grădina de legume fără a se considera
acest tip de fertilizare.

Ce este compostul?
Simplu, compostul este produsul final obţinut prin descompunerea naturală a
resurselor organice în elemente nutritive stabile, uşor de asimilat de către plante,
microelemente, antibiotice naturale şi bacterii, toate necesare unei bune dezvoltări
a plantelor şi stării de sănătate a solului.
Aşadar: gunoiul de grajd, toate resturile vegetale şi dejecţiile animale, resturile din
prelucrarea mâncării în gospodărie, crengile, rumeguşul, frunzele, etc. trebuie să
ajungă pe platforma de compostare, pentru ca după asta să ajungă înapoi în sol,
încheind astfel un ciclu natural. Teoretic tot ce au consumat plantele în creştere şi
producând fructe, trebuie înapoiat solului.
Acest produs nu poate fi înlocuit prin nici o formulă chimică şi nici nu este de dorit
acest lucru. Cum se realizează o platformă de compost?

Compostul oferă solului și plantelor elemente nutritive stabile, microelemente antibiotice naturale și
bacteriile necesare unei bune dezvoltări a plantelor și
stării de sănătate a solului

Pe o suprafaţă de pământ aflată într-un loc umbros, se aşează în straturi alternative
cât mai omogen cu putinţă materialele amintite mai sus (frunze, crengi, gunoi de
grajd, etc,). Astfel încât platforma rezultată de minim 2x3 m să fie afânată şi uşor
umedă. Se adaugă aceste straturi până la aproximativ o înălţime de 1,5 m, după
care se acoperă cu un strat de paie şi pământ. Dacă se respectă cele 10 reguli (care
vor fi enumerate ulterior), după 10 – 11 luni, materialele se tranformă în compost.
Când toate procesele de descompunere naturală s-au încheiat, compostul trebuie
să semene în final la aspect şi miros cu pământul reavăn de pădure.
Atunci când cantităţile de resturi rezultate sunt mai mici, se poate folosi un ţarc
închis 1x1m, în car ese adaugă periodic deşeurile. Compostul rezultat se extrage
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prin partea de jos a ţarcului, pe măsură ce se formează.

Cele 10 reguli de compostare
1.

Materialul supus compostării are nevoie de aer. Nu tasaţi platforma niciodată şi
optimizaţi amestecul cu resturi mai grosiere (coceni, bucăţele de crengi, etc..).
Platforma va fi făcută pe pământ şi nu în groapă şi nu se va acoperi cu folie.
2. Platforma se va clădi întotdeauna pe pământ deoarece trebuie să permită accesul vieţuitoarelor implicate în procesul de transformare.
3. Resturile verzi şi gunoiul de grajd umed se vor adăuga în straturi subţiri pentru
a preîntâmpina orice fenomen de putrefacţie.
4. Uscarea materialelor trebuie evitată, procesul de compostare având nevoie de
umiditate. Eventual se pot aplica stropiri uşoare.
5. Trebuie evitată umiditatea excesivă a materialelor supuse compostării, care
poate duce la o tasare şi eliminare a aerului având drept consecinţă putrezirea.
6. Resturile menajere sau cele care emană mirosuri neplăcute vor fi amestecate cu
praf de argilă. Adaosul de praf de argilă se poate face şi la fiecare 10 cm de strat.
7. Când toate resturile au fost puse pe platformă, aceasta se acoperă cu un strat
de paie şi pământ pentru a preveni uscarea sau umiditatea excesivă şi pentru a
stimula încălzirea masei compostabile, într-o primă fază
8. După 1-2 luni, grămada de compost se va omogeniza şi reconstitui din nou.
Zonele uscate se vor umezi.
9. Cu cât materialele pentru compostare vor fi mai variate, cu atât calitatea va fi
mai bună.
10. Nu compostaţi niciodată cantităţi mari din acelaşi material.

Exemplu pentru o platformă de compost.

Materialul astfel compostat, poate fi folosit după 8-10 luni.
Compostul - la final - seamnă ca miros și aspect cu
pământul reavăn de pădure..
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Procesarea fructelor și legumelor
Valorificarea materiei prime din gospodărie, după reţete şi idei proprii
Surplusul de fructe şi legume din gradină proprie sau din perimetrul învecinat poate fi procesat, aducându-vă un plus de venit. Iată mai jos câteva sfaturi utile pentru
înfiinţarea şi autorizarea unui atelier de producţie a conservelor din fructe şi legume.
Dvs. puteţi adapta exemplul oferit conform nevoilor şi condiţiilor specifice gospodăriei proprii – fie păstrând indicaţiile noastre, fie adaptând cele prezentate, dezvoltând propria variantă.

Construcția atelierului: 6 spații de lucru obligatorii
În general, atelierele pentru procesarea fructelor şi legumelor trebuie să prezinte
siguranţă faţă de insecte şi dăunători (gândaci, şoareci, sobolani, etc), oferind spaţiu
suficient pentru ca întregul proces de producţie să se desfăşoare nestingherit,
respectând toate aspectele: depozitarea materiilor prime, a ambalajelor şi a produselor finite.
Conform legislaţiei şi regulamentelor în vigoare, construcţia trebuie să fie astfel
concepută şi planificată încât să respecte delimitarea spaţiilor de lucru obligatorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vestiar personal
depozitare legume/fructe și borcane precum și prespălarea legumelor și fructelor
depozit pentru materii prime auxiliare (zahăr, alte ingrediente etc.)
procesare
etichetare și ambalare
stoc pentru produsul finit (etichetare, livrare)

Respectarea fluxului tehnologic în spațiul de procesare și delimitările dintre spații
pot fi făcute prin paravane cu lambriuri din plastic.
Eficient = scurt, direct, ușor, micșorând
utilizarea de resurse (timp, efort fizic,
consum de energie etc.)

Important: Deşi planificarea diferitelor spaţii de lucru trebuie să respecte cerinţele
normelor în vigoare, acestea nu interzic aspectele practice, cum ar fi deplasările facile ale personalului, scurtarea fluxului de intrare a materiilor prime sau procesarea
eficientă!

Materiale și echipamente pentru cele 6 spații de
lucru și de depozitare
Materialele şi echipamentele utilizate nu trebuie să fie neapărat din inox, dar
condiţia principală este ca acestea să nu schimbe proprietăţile şi să nu contamineze alimentele cu care vin în contact. Se urmăreşte folosirea de materiale
care să corespundă din punct de vedere sanitar şi care să permită menţinerea
corespunzătoare a igienei.

Materiale de construcție:
• pereți: lambriuri albe, din plastic (la achiziționarea cărora se solicită eliberarea
unui certificat de conformitate)
• tavan: lambriuri din plastic precum cele pentru pereți
• gresie: se are in vedere ca materialul folosit pentru rostuire sa fie rezistent la acizi.

Echiparea spațiilor:
Vestiarul
Este camera de pregătire sau “ecluza de intrare” în atelier. Aici personalul trebuie
să-şi schimbe hainele şi să se echipeze corespunzător pentru prelucrare/procesare.
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Vestiarul poate fi şi un depozit pentru produsele de curăţenie şi pentru echipamentele de lucru.
Dotarea:
• chiuvetă din ceramică
• dulap pentru depozitarea produselor de curățenie
• dulap separat pentru depozitarea echipamentelor de lucru
• dulap pentru hainele de schimb
Spațiu de spălare și curățare preliminară a fructelor și legumelor, precum și a borcanelor
Acest spaţiu este poziţionat în vecinătatea imediată a camerei de procesare.
Eficientizarea fluxului de spălare a fructelor şi legumelor precum şi a borcanelor este
importantă. Dacă, de exemplu, procesarea fructelor durează mai mult, puteţi spăla
borcanele în acest timp.
Dotarea:
• Chiuvetă din inox
• Etajere

Doua faze de spalare, separate printr-un paravan.
Separarea etapei de lucru cu materia primă de etapa
de procesare este foarte importantă.

Spațiu de procesare
Camerele de lucru trebuie să fie suficient de spaţioase încât personalul să poată
lucra cu uşurinţă. Acest aspect este important mai ales pentru a micşora riscul de
accidente, atunci când se lucrează cu alimente sau echipamente fierbinţi. Sala de
procesare trebuie proiectată astfel încât materiile prime să poată fi deplasate prin
încăpere fără încrucişări de drumuri, pentru a evita posibilitatea de contaminare
dintre materiile prime şi produsele procesate.
Dotarea:
• chiuvete din inox pentru spaţiul de prespălare şi atelierul de producţie
• suprafaţă (masă) de lucru stratificată, albă, susţinută pe picioare din oţel cromat
• 2 plite de aragaz din inox încorporate în masa de lucru
• 2 hote din plastic alb
• 1 cuptor pentru sterilizarea borcanelor
• 2 calorifere
• etajere pentru oale şi instrumente de lucru din email sau din cupru (oalele pot fi
şi emailate, cu condiţia ca emailul sa nu fie spart - altfel trebuie înlocuite imediat)
• cântar - care va fi supus verificării metrologice o dată pe an
• plasă pentru insecte la geam

Camera de procesare - gresie, lambriu la pereți, planuri de lucru ușor de spălat, pânză la ferestre, hotă
desupra plitei: totul conform normelor.

Spațiu de depozitare pentru materia primă
Acest spaţiu va fi echipat în funcţie de tipul de produse şi de materia primă de care
aveţi nevoie. Echipamentul poate începe cu nişte rafturi simple, putând să ajungă la
o cameră climatizată sau o cameră frigorifică.
Dotarea minimă:
• etajere, rafturi
Spațiu pentru etichetare și ambalare
• masă de lucru
• dulap pentru materiale (etichete, liste, ambalaj etc.)
• etajere
Spațiu pentru depozitarea produselor finite
• etajere, rafturi

Etajerele și rafturile sunt ieftine, ușor de instalat și
foarte practice. Organizarea clară a ustensilelor
și recipientelor este precondiția pentru un flux de
producție eficient
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Plan parter al atelierului de procesare a fructelor și legumelor
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Notă importantă:
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1.30

Procesarea într-un centru independent de colectare și procesare lapte
(CICPL)
Un efort comun poate aduce avantaje pentru toți
Ferma de semisubzistenţă (cu una, două sau trei vaci) nu produce suficient lapte
pentru a furniza pe piaţă produse lactate în mod constant. Dacă, însă, la Centrul de
Colectare al laptelui (unde se colectează lapte de la mai mulţi producători), se poate
amenaja un mic spaţiu în care laptele să fie procesat, atunci posibilităţile de comercializare a laptelui pentru micii fermieri cresc considerabil. Chiar mai mult decît atît,
ei pot beneficia de un preţ mai bun şi în plus, laptele, care este un produs perisabil,
transformat în brânză, poate fi vândut pe o perioadă mai mare de timp.

Construcția unității de procesare
La amenajarea spaţiului pentru prelucrarea laptelui trebuie să se respecte normele
sanitar-veterinare şi de siguranţă a alimentelor. În acest sens se au în vedere următoarele:
•
•
•
•

Provenienţa laptelui de la animale sănătoase, în primul rînd
Evitarea contaminării cu bacterii, viruşi, etc ;
Evitarea introducerii de impurităţi în laptele supus procesării.
Persoanele care lucrează trebuie să fie sănătoase şi apte de muncă.

Pentru a reduce la minim riscurile de contaminare, fluxurile (căile de circulaţie) pentru personal, materia primă, ambalaje, produs finit, etc. trebuie să fie clar delimitate
şi să nu se intersecteze.

Amenajarea unui „CICPL”
Un centru independent de colectare şi prelucrare a laptelui (CICPL) poate funcţiona
într-un spaţiu de minim 80 m2. Acesta va trebui amenajat astfel încât să se respecte
minimele norme igienico-sanitare. Trebuie amenajate următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vestiar pentru personal;
Tanc colector, cu răcire, în care se depozitează laptele;
Zonă de analiză a materiei prime şi a produsului finit;
Depozite pentru materiale auxiliare (sare, cheag, ambalaje);
Zonă de procesare;
Zonă de ambalare;
Cameră de stoc produs finit.

Materiale potrivite!
Întrucât laptele are proprietăţi acide, materialele de construcţie folosite trebuie să
fie rezistente la acizi, de aceea se recomandă: gresia, faianţa, inox-ul, etc. Spaţiul
amenajat trebuie să fie uşor de curăţat, din materiale aprobate pentru industria
alimentară. Este foarte important ca, atunci când intră în contact cu laptele sau cu
brânza, aceste materiale să nu influenţeze negativ proprietăţile produselor lactate.

Echiparea spațiilor dintr-un CICPL
1. Vestiarul

Inox este un material foarte potrivit pentru procesara laptelui și nu influențeaze negativ proprietățile
produselor lactate.

Vestiarul este locul în care se face separarea dintre „ zona murdară” de „zona curată”.
Este locul în care personalul din unitatea de procesare îşi schimbă hainele de stradă
şi se echipează în ţinuta de protecţie adecvată pentru zona de procesare, reducând
la minim riscul contaminării. În vestiar trebuie să existe:
•
•
•
•
•

Un dulap în care să fie păstrate hainele de stradă;
Un lavoar (din faianță, ceramică, etc.) pentru spălat pe mâini;
Un duș (opțional);
Toaletă (opțional);
Material de curățenie (opțional);
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• Dulap pentru echipamentul de lucru;
• Papucei de plastic și bonete pentru vizitatori.

2. Zona pentru colectarea laptelui
Pentru această zonă poate să existe şi numai o separare optică, nefiind necesară
construcţia de pereţi despărţitori. Este nevoie de o masă pentru aparatură, un dulăpior pentru kit-urile de reactivi şi consumabile, o chiuvetă din inox şi instalaţii necesare funcţionării aparaturii de laborator.

3. Zona de laborator
În această zonă minimul necesar de materiale constă din: masa pe care să stea aparatura, dulăpior pentru reactivii de laborator. Nici separarea acestui spaţiu nu necesită pereţi despărţitori.

4. Procesarea
Dotarea este în strînsă legătură cu gama de produse care vor fi supuse comercializării. Astfel zona de procesare va avea:
• Cuvă de pasteurizare în care se va încălzi laptele supus închegării sau în care se
va pasteuriza smântâna;
• Centrifugă pentru separat smântâna;
• Aparat pentru obţinerea untului;
• Crintă pentru scurgerea zerului din brânză;
• Cuvă pentru saramură

Această imagine demonstrează ca nu este necesară
separarea spaţiilor cu pereţi despărţitori. Tancul de
răcire a laptelui este separat de un vitrină de plastic
transparent sau sticlă

În spaţiul dedicat procesării ordinea amplasării cuvelor şi aparatelor este dictată de
modalitatea de lucru. Pentru separarea smântânii din lapte, de exemplu, laptele va
fi încălzit mai întîi în cuva de pasteurizare, după care se transferă în separatorul pentru smântână, în vederea separării.

5. Ambalarea
O modalitate foarte bună de ambalare este aceea în vid, deoarece creşte perioada
de valabilitate cu pînă la 2,5% mai mult decât în cazul ambalării în pungi obişnuite.
Nici în acest caz nu este necesară compartimentarea spaţiului, ci amplasarea mesei
de ambalare într-un colţ al camerei în care se face procesarea este suficientă. O
masă de inox cu aparatul de vidat, ca de altfel şi un cântar mic, sunt elemente necesare pentru faza aceasta.

6. Camera de stoc
Camera de stoc nu necesită echipare specială, decât în cazul în care se urmăreşte asigurarea unei maturări a produsului finit. În acest caz, respectivul spaţiu se poate dota
cu echipamente pentru controlul temperaturii şi umidităţii. Dacă nu se urmăreşte
păstrarea brânzei la o anumită temperatură şi umiditate o perioadă mai mare de timp,
atunci câteva rafturi simple pe care se aşează produsul finit constituie dotarea minimă.

Informaţii utile
Direcţia Sanitar-Veterinară a Judeţului Braşov
Adresa: Str. Feldioarei nr 20 A, Braşov
Telefon: 0268-440257, 0268-441722, 0730-555826
Fax: 0268-441722
Email: dsvbv@rdslink.ro
Site: http://www.dsvsabrasov.ro/

Direcţia Sanitar-Veterinară a Judeţului Mureş
Adresa: Str. Podeni nr 10, Târgu Mureş
Telefon: 0265.314.975
Fax: 0265.314.974

Direcţia Sanitar-Veterinară a judeţului Sibiu
Adresa: Calea Şurii Mari nr 21, Sibiu
Telefon: 0269/233.069; 0269/223.314
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Plan parter pentru centrul de colectare și procesare a laptelui
Notă importantă:
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Cel mai important aspect în conceperea unei unităţi de procesare este
respectarea FLUXULUI TEHNOLOGIC.
Sunteţi obligaţi doar să deţineţi suficient SPAŢIU pentru fiecare etapă a
prelucrării/procesării şi nu neapărat
camere diferite în atelier. Recomandăm, totodată, pentru interpretarea
corectă a regulamentelor, să menţineti legătura permanent, pe tot parcursul proiectării, cu inspectorul responsabil de la Autoritatea Naţională
Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului în
care vă aflaţi.
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Produsul tradițional
De ce este necesar să primesc un atestat de produs
tradițional pentru produsele mele? Ce avantaje am?
Avantajele sunt multiple, atât pentru producători cât și pentru consumatori. In
primul rând, comercializarea unui produs tradițional atestat asigură garanția unui
produs cu caracteristici clar definite, ceea ce reprezintă o valoare adăugată în fața
consumatorului. Acesta poate oricând să verifice în “Registrul național de atestare a
produselor tradiționale” dacă produsul este oficial înregistrat, cine îl produce și care
sunt caracteristicile tradiționale.
Consumatorii dispun astfel de informatii clare și succinte privind originea produselor, caracteristicile specifice ale produselor tradiționale datorate zonelor geografice, proveniența și metodele tradiționale de producție, istoricul, etc., ceea ce le dă
posibilitatea să fie informați pentru a face cea mai bună alegere;
Produsul tradițional atestat este procesat respectând standardele sanitar veterinare,
ceea ce asigură protecția consumatorilor împotriva practicilor abuzive.
Producătorii produselor tradiționale înregistrate primesc în mod regulat informații
despre târgurile de produse tradiționale din toată țara și alte informații utile - ei fac
parte dintr-un circuit, care îi sprijină să își promoveze produsele lor.

Ce înseamnă „tradițional”?
În sensul normelor în vigoare, termenii se definesc astfel:
produs tradițional - produsul care trebuie să fie obținut din materii prime
tradiționale, care să prezinte:
• o compoziție tradițională, sau
• un mod de producție și/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic
de producție și/sau de prelucrare tradițional, care se distinge în mod clar de alte
produse similare aparținând aceleiași categorii;
Exemplu:
Produsul

Element de tradiționalitate

Brânză telemea

maturare în saramură

Brânză de burduf

caș din lapte de oaie, sau amestec de oaie cu vacă
(55%) maturat, frământat, ambalat în burduf sau în
membrane naturale (bășici de porc)

Brânză frământată

caș din lapte de vacă, maturat, frământat

Caș proaspăt sau fermentat închegarea laptelui de oaie cu cheag natural
Cașcaval Dalia

opărirea cașului în saramură

Urda

urdirea zerului rezultat de la fabricarea brânzeturilor

ATENȚIE - A NU SE CONFUNDA „PRODUS TRADIȚIONAL” CU:
•
•
•

Specialitate tradiționala garantată
Indicaţie geografică protejată
Denumirea de origine protejată

“Produs tradițional” este un tip de produs specific la nivel național care poate fi
comercializat ca atare doar în România - spre deosebire de “specialitatea tradițională
garantată”, care este recunoscută și la nivel european și poate fi comercializată pe
piața europeană.
In momentul de față sunt înregistrate în România peste 2000 de produse
tradiționale, care sunt publicate pe site-ul ONPTER: http://www.onpterbv.ro
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Caietul de sarcini pentru atestarea unui produs
tradițional
In vederea atestării unui produs tradițional, se întocmește un caiet de sarcini care
să conțină, conform extrasul din ordinul nr. 690/28.09.2004, cel puțin elementele
următoare:
a. numele produsului
b. descrierea metodei de producție, inclusiv a naturii și caracteristicilor materiei
prime și/sau a ingredientelor utilizate și/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la tradiționalitate;
c. elemente care prezintă evaluarea caracterului tradițional;
d. descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracte–
ristici fizice, chimice, microbiologice și/sau organoleptice, care se raportează la
tradiționalitate;
e. cerințele minime și procedurile de verificare și control ale tradiționalității.
Pe lângă caietul de sarcini se completează o cerere de înregistrare a produsului
tradițional la DADR din județul pe a cărui rază teritorială se realizează produsul și se
anexează o fotografie a produsului finit în cauză.

Vă oferim o imagine generală despre regiunile cele
mai importante cu produse tradiționale atestate
(Sursa: http://www.onpterbv.ro)
Mai multe informații:
Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (ONPTER)
http://www.onpterbv.ro

„Unde trebuie să mă duc și pentru ce” - alte cerințe și obligații administrative și legale
Tabelul prezintă doar câteva informații generale despre procedura de autorizare și atestare a produselor tradiționale.
Ce îmi trebuie?

Cui să mă adresez?

Informații suplimentare

Autorizație sanitară pentru atelier/
unitate deprocesare - referitor la
delimitarea spațiilor și dotarea cu
echipamentele necesare

DSVSA din județul dvs. - departamentul Siguranța Alimentelor

Tariful perceput în vederea eliberării
autorizației din punct de vedere sanitar
pentru o unitate de procesare a fructelor și
legumelor este de 220 de lei

Igienizarea spațiului de procesare

Firma autorizată pentru igienizare

Intreprinderea deținătoare a unității de procesare este obligată să încheie un contract
cu o firmă autorizată în vederea igienizării
spațiului de procesare (dezinfecție, deratizare, etc)

Atestare produs tradițional

DADR județean

Trebuie sa vă interesați direct la DADR din judetul dvs, privind departamentul responsabil pentru atestarea produselor tradiționale

Autorizație sanitară - pentru procesarea fructelor și legumelor prin
târguri și piete

DSVSA din județul dvs. - departamentul Siguranța Alimentelor

In vederea comercializării conservelor prin
târguri și piețe, solicitantul va depune tot la
DSVSA o altă cerere- tarif 220 lei.

Analiza periodică a produselor

Laboratoarele autorizate
(DSVSA, DSP și laboratoarele
private)

Deobicei se fac analize pe lot iar parametrii
de analizat și costurile se stabilesc de comun
acord cu DSVSA

Dezvoltarea și implementarea unui
program de auto-control, bazat pe
proceduri scrise

DSVSA din județul dvs. - departamentul Siguranța Alimentelor
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Produsul ecologic - agricultura ecologică
O alternativă profitabilă pe termen mai lung
Agricultura ecologică este un sistem agricol menit să producă alimente proaspete,
gustoase şi autentice care în acelaşi timp respectă ciclul natural de viaţă al sistemelor.
Practicile specifice agriculturii ecologice cuprind:
• Rotaţia culturilor ca premisă a folosirii eficiente a resurselor fermei
• Limitarea foarte strictă privind folosirea pesticidelor sintetice şi a îngrăşămintelor
chimice, a antibioticelor pentru animale, a aditivilor alimentari şi a altor
substanţe complementare folosite pentru prelucrarea produselor agricole
• Interzicerea folosirii organismelor modificate genetic
• Valorificarea resurselor existente la faţa locului, ca de pildă folosirea ca fertilizator
a gunoiului provenit de la animale şi a furajelor produse la fermă
• Alegerea unor specii de plante şi animale rezistente la boli şi dăunători, adaptate
condiţiilor locale
• Creşterea animalelor în libertate, adăposturi deschise şi hrănirea acestora cu
furaje ecologice
• Folosirea unor practici de creştere a animalelor adaptate fiecărei rase în parte

Faza de conversie de minimum doi ani

Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice,
alături de sigla comunitară sunt folosite pentru a
completa etichetarea, în scopul identificării de către
consumatori a produselor obţinute în conformitate
cu metodele de producţie ecologică.

Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele şi
siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict care incepe cu o
perioadă de conversie de minimum doi ani. Înainte producătorii trebuie să se înregistreze la M.A.D.R. Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică este obligatorie, în fiecare an, prin completarea fişelor de înregistrare în agricultura ecologică
disponibile la Direcţiile Județene pentru Agricultură.

„Ecologic” - strict definit și controlat
În România, controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată în prezent
de organisme de inspecţie şi certificare private. Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă,
imparţialitate şi competenţă (stabilite în Ordinul nr. 65/2010). Lista actuală a organismelor de inspecţie şi certificare se găsește pe www.madr.ro, la „Agricultura ecologică”.

Care sunt avantajele de a produce ecologic?
Preţul de piaţă pentru produsele ecologice este mai mare, deoarece din ce in ce mai
mulți consumatorii sunt dispuşi să plătească pentru calitatea alimentelor, pentru
bunăstarea animalelor şi pentru protecţia mediului. Mulţi dintre consumatori, în
dorinţa de a cunoaşte evoluţia alimentelor „de la fermă la furculiţă”, încep să creeze
relaţii cu ferma „lor” ecologică. Prin urmare, multe ferme ecologice vând prin sisteme de livrare directă, în pieţele de produse agricole şi la magazinele de la fermă sau
chiar oferă programe pentru turişti la fermele lor. Astfel de măsuri pot ajuta micile
ferme să reziste pe piaţă, ferme care altfel nu ar fi capabile să facă faţă competiţiei
globale tot mai ridicate.

Hotărâre pe termen lung
Hotărârea de a practica agricultura ecologică trebuie gândită pe termen lung.
Luând în considerație faza de conversie, care durează minimum doi ani și cerințele
pentru procedurile de înregistrare și certificare , hotărârea trebuie luată clar și ferm.
Avantajele economice nu vor apare imediat - doar după faza de conversie și dacă
ați dezvoltat relațiile necesare pentru desfacerea produselor și reușiți să primiți întradevăr prețuri mai mari decât pentru produsele convenționale.
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Care este cadrul juridic cel mai potrivit pentru mine
Persoana Fizică Autorizată, Intreprindere Individuală,
Intreprindere Familială sau Firma (SC SRL)?
Vă prezentăm în acest articol pe scurt patru forme juridice în cadrul cărora vă puteţi
organiza activitaţi economice şi comerciale, după specificul și interesele dvs:
a.
b.
c.
d.

Persoană Fizică Autorizată (PFA)
Intreprindere Individuală (II)
Intreprindere Familială (IF) (fosta “Asociaţie Familială - AF”)
Firmă - ex. Societatea Comercială SRL (SC SRL)

Acest capitol are trei secțiuni:
1.
2.
3.

Procedurile pentru a infiinţa PFA, II si IF sunt în linii mari foarte asemănătoare şi
vor fi discutate în prima parte. Noi am evidenţiat ceea ce este specific fiecărei
forme juridice de organizare.
Procedura pentru a infiinţa o firmă. Am ales forma de Societate Comercială SRL (Societate cu Răspundere Limitată), cel mai comun tip de firmă.
În ultima secţiune oferim o comparaţie sintetică între toate formele juridice
prezentate. Sperăm că această comparaţie să vă fie utilă când vă hotărâţi ce
formă de organizare vă este cea mai potrivită

1. Persoana Fizică Autorizată (PFA), Intreprindere Individuală (II) si Întreprindere Familială (IF)
Cele trei forme se bazează pe calificarea/competența profesională a unei persoane
fizice.

Baza legală pentru PFA, II si IF
Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 este actul normativ care reglementează
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale.

Diferența intre PFA si II
Singura deosebire dintre persoana fizică autorizată şi intreprinderea individuală
este că cea din urmă are dreptul de a angaja cu contract de muncă terţe persoane
în vederea desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată.
Astfel, persoanele fizice titulare într-o intreprindere individuală au obligaţia de a se
înregistra si de a autoriza funcţionarea, înainte de începerea activităţii economice.

PFA - Persoana Fizică Autorizată
PFA - Persoană fizică autorizată este persoana autorizată, cu personalitate juridică,
spre a desfăşura orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind, în
principal forţa sa de muncă. Aceasta are obligaţia să ceară înregistrarea în Registrul
Comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice.
În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu
alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor
intreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor intreprinderi familiale, ori cu alte
persoane fizice sau juridice, fără că această să îi schimbe statutul juridic dobândit
potrivit prezentei secţiuni.
PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea
activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor
terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a
fost constituit şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă
este supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dacă are calitatea de comerciant.
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II - Intreprinderea individuală
II - Intreprinderea individuală este intreprinderea economică, fără personalitate
juridică, organizată de un intreprinzător persoană fizică, care are obligaţia să ceară
înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea
activităţii economice.
Pentru organizarea şi exploatarea intreprinderii sale, intreprinzătorul persoană fizică,
în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract
individual de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii,
şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi intreprinzători persoane fizice titulari ai unor
intreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor intreprinderi familiale ori cu alte
persoane juridice, pentru efectuarea unei activitaţi economice, fără ca aceasta să îi
schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
Persoana fizică titulară a intreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu
patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg
patrimoniul, iar în caz de insolvenţă este supusă procedurii simplificate prevăzute de
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare.

IF - Intreprinderea Familială
IF - Intreprinderea Familială este intreprinderea economică, fără personalitate
juridică, organizată de un intreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa, fiind
constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei
terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu
de activitate economică decât cel în care şi-au organizat intreprinderea familială.
Membrii intreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data
înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru
datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul
de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul,
corespunzător cotelor de participare.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea unei PFA, II, sau IF:
Persoana fizică titulară (a unei PFA, II, IF) împlineşte următoarele condiţii:
• a împlinit vârsta de 18 ani;
• are calificarea - pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională,
necesară pentru a desfaşura activitatea economică pentru care se solicită
autorizaţia;
• să aibă un sediu profesional;
• nu a fost condamnat penal prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale si cele care privesc
disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal
Primăriile deţin informaţii actuale privind documentaţia necesară pentru obţinerea
autorizaţiei. Tipurile de cereri sunt uşor diferite pentru PFA, II si IF si vă recomandăm
să aflati direct de la primăria pe a cărei rază aveţi reşedinţa, ce acte, documente şi
dovezi vă trebuie pentru PFA, II, IF. Documentaţia pentru IF este puţin mai stufoasă (
pentru fiecare membru al intreprinderii familiale este necesar cazierul fiscal, certificat medical si dovada pregătirii profesionale).

Competențele şi pregătirea profesională sunt esenţiale pentru infiinţarea unei PFA,
II, sau IF:
În centrul autorizării de PFA, II si IF se află calificarea și competența profesională
(spre deosebire de firmă, unde nu este nevoie de a dovedi vreo calificare
profesională.)
Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoana fizică a unor activităţi economice
în mod independent (fie PFA, II, IF) se eliberează la cerere de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a căror
rază teritorială işi desfăşoară activitatea.
Pregătirea profesională de specialitate sau competențele profesionale pot fi
dovedite cu următoarele documente, dupa caz:
• diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ profesional,
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•
•
•
•
•
•

•

preuniversitar sau universitar, eliberată în condiţiile legii, în specialitatea pentru
care se solicită autorizarea;
certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în
condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia;
certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform
legislaţiei în vigoare;
cartea de meşteşug obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în
vigoare la data eliberării acesteia;
alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit legii.
Persoanele fizice cu domiciliul in România care au absolvit forme de pregătire
profesională în străinătate trebuie să depună, pentru obţinerea autorizaţiei, după
caz:
atestatul de recunoaştere şi echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si
Cercetării prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor de
absolvire a unei instituţii de învaţământ profesional, preuniversitar sau universitar;
certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, certificatul de
competenţă profesională, cartea de meşteşug si alte acte doveditoare care
atestă pregătirea profesională, insoţite de dovada recunoaşterii acestora de către
autorităţile competenţe în domeniu din statul în care au fost emise, traduse şi
legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
printr-o instituţie stabilită prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale

Cererea de autorizare sau de completare a autorizaţiei, după caz, se soluţionează
în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea administraţiei
publice locale emitente.

2. Înfiinţarea unei firme - exemplu Societate cu
Răspundere Limitată (SRL)
Înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) constituie operaţiunea prin
care una sau mai multe persoane - asociate - decid să pună în comun anumite
bunuri pentru a obţine şi a impărţi profitul rezultat în urma exercitării activităţii.
Înfiinţarea unui firme SRL se efectuează în baza actului constitutiv şi are ca efect
naşterea unei persoane juridice noi cu drepturi si obligaţii proprii.
Numărul asociaţilor unui SRL nu poate fi mai mare de 50, iar o persoana fizică
sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere
limitată. Asociaţii într-o societate cu răspundere limitată răspund până la concurenta capitalului social subscris.
Societatea cu răspundere limitată este acea formă de societate comercială ale cărei
obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris.
Capitalul social va fi fixat de către asociaţi în funcţie de nevoile societăţii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege ţn valoare de 200 Ron.

Etape de parcurs: înfiinţare firmă
În cele ce urmează vă prezentăm pe scurt etapele în vederea înfiinţării unei firme:
1. Stabilirea obiectelor de activitate
Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificării din codul CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.
2. Alegerea formei juridice
- în cazul nostru: Societatea cu răspundere limitată
3. Alegerea denumirii firmei şi a emblemei societăţii
Stabilirea denumirii noii societăţi (firma) şi emblema. Verificarea disponibilităţii
numelui de firmă o puteţi face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://
recom.onrc.ro/index.htm - user: guest, parola: guest.
Firma si emblema se stabilesc de asociaţi şi trebuie să se deosebească de firma si
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emblema altor societăţi;
Firma si emblema se verifică la Registrul Comerţului corespunzător la nivel naţional,
primind dovada înregistrării şi rezervării. Prin înscrierea acestora la registrul
comerţului se dobândeşte dreptul de folosinţă exclusivă a firmei şi a emblemei.
4. Actul constitutiv al noii societăţi comerciale
Actul constitutiv se întocmeşte în conformitate cu forma de organizare juridică
aleasă de asociaţi pentru noua societate.
Semnarea actului constitutiv al noii firme (societăţi comerciale) se poate face direct
de către toţi asociaţii sau prin împuternicit cu procură specială în formă autentică;
5. Alegerea sediului social
Sediul social al societăţii poate fi stabilit într-un spaţiu proprietatea unuia sau a mai
multor asociaţi ori într-un spaţiu aflat în folosinţa acestora (în baza unui contract de
inchiriere, sub-închiriere, comodat etc.).
6. Capitalul social
Minim 200 lei. Aporturile în numerar se depun la orice bancă sau la C.E.C.
7. Înregistrarea la Registrul Comerţului
Solicitarea efectuării înregistrării în Registrul Comerţului se face la Biroul Unic din
cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază se află
sediul societăţii, de către fondatori, administratori (reprezentanţii acestora
La Oficiul Registrului Comerţului au loc următoarele formalităţi:
• se verifică dacă dosarul de infiinţare a societăţii comerciale depus conţine toate
documentele necesare;
• judecătorul delegat de Tribunal verifică legalitatea actelor depuse şi dispune
autorizarea înmatriculării societăţii
• se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României încheierea
judecătorului delegat;
• se înmatriculează societatea;
• eliberarea către asociaţi sau reprezentanţi a certificatului de înmatriculare, a
încheierii judecătorului delegat şi a unui certificat constatator.
8. Avize si autorizaţii functionare
Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autorităţilor publice in funcţie
de obiectul de activitate al societăţii. Pentru a începe activitatea comercială propriuzisă la Registrul Comerţului, se obţin autorizaţiile si avizele necesare funcţionării
legale a societăţii.
Documentele necesare pentru înregistrarea unei firma (SRL) sunt:
• copie cărţi de identitate/paşapoarte ale asociaţilor;
• dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat
etc.);
• acordul Asociaţiei de proprietari ( din bloc);
• acordul vecinilor;
• specimen de semnătura.
Dosarul depus la Registrul Comerţului pentru înregistrarea societăţii comerciale cu răspundere limitată va cuprinde următoarele documente:
• cerere de înregistrare;
• copii cărți de identitate/paşapoarte ale asociaţilor;
• dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei;
• actul constitutiv;
• dovezile privind sediul social/secundar;
• acordul Asociaţiei de proprietari;
• acordul vecinilor;
• cazierul fiscal al asociaţilor şi administratorului;
• dovezile depunerii capitalului social;
• declaraţiile date pe propria răspundere de către asociaţi/administratori din care
să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
• specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;
• dovada achitării taxelor de înregistrare a societăţii comerciale;
• împuternicire avoceţială.
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3. Comparația între cele 4 forme juridice
Vă prezentăm în rezumat o comparație între cele patru forme juridice de organizare
și funcționare.
Tabel comparativ: PFA // II // IF // SC SRL
PFA

Evidența
contabilă

II

SC SRL
Obligatoriu (costurile lunare
Nu este nevoie de contabil, dar datorită modificărilor frecvente ale legislației, se
pentru contabilitate încep
recomandă consultarea unui contabil
de la 200 RON minim)
Aveți acces la bani
oricând.

IF

Aveți acces la bani
oricând.

Banii din firmă nu pot fi
ridicați decât sub formă de
dividende la sfârșitul anului.

Acces la
bani

Aveți acces la bani oricând.

Facturare

Puteți să emiteți factură, ca orice firmă

Facturare pentru bunuri și
servicii

Puteți alege să fiți plătitor de TVA (este de preferat în comerț, dar nu ca prestator de servicii)

Firmele pot opta pentru TVA
de la inființare, sau pot fi
neplătitoare de TVA până la
realizarea unei cifre de afaceri de 35000 €

Plata TVA

Impozitare

Angajați

Peste cifra de afaceri (CA) de 35.000 € deveniți plătitor TVA și trebuie să vă
înregistrați ca plătitor de TVA la organul fiscal în termen de 10 zile de la data
atingerii CA
La înființare se poate opta pentru:
- impunere pe baza normei de
venit - norma nu este mai mică
decât venitul minim garantat
lunar (în 2011- 670 lei). Nu se
tine evidența contabilă în partidă simplă
- impunere pe bază reală. Contabilitate în partidă simplă (Venit brut-cheltuieli deductibile)=
venit NET.
Impozit pe venit net = 16%
PFA / nu ai voie salariați

Puteți fi
angajat în
același timp da
altundeva?
Casa de
Pensii

Varianta a):
impozit pe profit 16%
Varianta b:)
impozit pe venit brut 3 %
(cifra de afaceri - CA)
- cu condiția ca CA să fie mai
mică de 100.000€ și firma are
între min. 1 și max. 9 angajați
In plus se plătește impozit
pe dividende 16%
Un întreprinzător individual poate angaja
până la 10 salariați

IF pot angaja membrii familiei - până la
10 persoane, rude
până la gradul patru

da

da

da

Persoana care deține PFA, II, IF sau SRL este obligată să încheie contract de asigurare cu Casa de Pensii

Se calculează pe baza venitului
Contribuția minim pe economie stabilit prin
la Casa de
lege și adapat anual. Valoarea
Pensii
2011: 708 lei/ lună X 31,3%=222
lei de plată lunar
Casa de
Sănătate

Persoana care deține PFA, II, IF sau SRL este obligată să încheie contract de asigurare cu Casa de Sănătate.

5,5% din venituri realizate ca
PFA.
Contribuția lunară minim penContribuția tru Casa de Sănătate pe baza
la Casa de
venitului minim pe economie:
Sănătate
708 lei/lună (stabilit pentru
2011) --> 5,5 % reprezintă 39 lei
lunar

pagina 23

Turism
Fundația ADEPT lucrează din anul 2002 pentru a proteja peisajul unic
din regiunea Târnava Mare și a sprijini micile comunități rurale locale.
Fundația ADEPT sprijină dezvoltarea socială, culturală, economică și
a mediului înconjurător din regiunea Târnava Mare, alături de diferiți
parteneri regionali - fermieri, comunități locale, universități, alte
ONG-uri și instituții guvernamentale.
Broșura de față este un exemplu al multiplelor activități care contribuie
la realizare acestor scopuri.
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