
                             
 

Asociația C.R.O.N.O. (Centrul de 
Resurse pentru Organizațiile Non–profit 
din Oltenia) a fost înființată în 2004 de 
un grup de activiști civici din Craiova, cu 
profesii și preocupări diverse. 

Programele și proiectele noastre au 
vizat cu precădere următoarele 
domenii: dezvoltare comunitară, 
democrație participativă și cetățenie activă, 
economie socială, asistență tehnică pentru 
organizațiile non-profit (O.N.G. –uri, școli, 
sindicate, grupuri civice, parohii, A.P.L., 
G.A.L.–uri, etc.), cursuri de instruire-
formare, organizare de evenimente civice/ 
comunitare (la nivel local, județean, 
regional, național și internațional), etc.  

Grupurile de Acțiune Locală din Oltenia 
(GAL Calafat, GAL Sudolt, GAL Horezu și 
GAL ”Oltul Puternic” au fost susținute în 
special prin oferirea de consultanță în 
perioada de organizare și cursuri de 
formare profesională pentru fermieri în 
perioada de implementare a strategiei. 

 
Din categoria cursurilor de formare 

profesională amintim: 
 ”Dezvoltarea competențelor 

antreprenorilor rurali din GAL Sudolt” 
– Nr. contract de finanțare 
C411111014341752001; 

                         și 
 ”Dezvoltarea competențelor teoretice 

și practice în domeniul agricol și 
protecției mediului al fermierilor din 
GAL Calafat” – Nr. contract de 
finanțare  
C411111011241788815/12.02.2015. 

 

 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

    Programul de finanțare, obiectivul, 
prioritatea și domeniul de intervenție: 

Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020 - Submăsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală” – 
M2/1A – „Consilierea fermierilor în vederea 
constituirii de forme asociative”, G.A.L. 
Valea Dunării Sudolt. 
 

Proiectul „9Coop VDS – O nouă 
cooperativă a fermierilor din G.A.L. 
Valea Dunării Sudolt” a avut ca și 
obiectiv specific  înființarea unei structuri 
asociative formate din entități juridice din 
G.A.L. Valea Dunării Sudolt ai căror 
reprezentanți legali au fost selectați 
selectați în cadrul unor activități specifice 
de consiliere/ instruire la care au participat 
16 astfel de beneficiari pe parcursul a 12 
luni. 
 

Proiectul a fost implementat în teritoriul 
GAL Valea Dunării Sudolt, preponderent în 
localitățile Călărași și Dăbuleni, dar au fost 
organizate unele activități de proiect și în 
alte localități din microregiune precum 
Negoi .  

 

 
 

 

 
 

Misiunea organizației noastre 
este de a contribui la dezvoltarea 
societății civile din cele 5 județe ale 
Olteniei prin sprijinirea organizațiilor 
non-profit din această regiune. 

 
DATE de CONTACT: 

 
Website: www.crono.org.ro 

E-mail: asociatiacrono@yahoo.com; 
 
 
1. Președinte și expert formator: 

Lucian ZULEANU  
Tel. 0749/ 998858 
Email.  zuleanulucian@gmail.ro ; 

 
2. Manager proiect:  

Sabin PĂPUȘOIU 
Tel. 0749/ 998852 
Email. sabinpapusoiu@yahoo.com;  

 
3. Responsabil grup țintă/ formare/ 
promovare proiect: 
     Daniel CIUCIUC; 
Tel. 0761/ 727739 
Email. ciprianciuciuc@gmail.com  

 
4. Formator:  

Cătălin PASMAC  
Tel. 0751/ 112834 
Email. catalinpasmac@yahoo.com . 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

PLIANT  
de prezentare a 

rezultatelor proiectului 
 
 

„9Coop VDS – O nouă 
cooperativă a fermierilor din 
G.A.L. Valea Dunării Sudolt” 

 
 

Derulat în perioada: 
11. 06. 2020 –  
10. 06. 2021 

 
 

în teritoriul  
Grupului Local de Acțiune 

(G.A.L.)  
Valea Dunării Sudolt 

 

  
Principalele activități: 
 
- Conferința de lansare a proiectului 

- 1 conferință locală cu membri ai GAL VDS, 
25 participanți; 

 
- Întâlniri informative locale - 4 

întâlniri locale (min. 20 participanți/ evenim.) 
cu durata de 2 zile fiecare în localitățile 
Dăbuleni, Călărași, Catane și Negoi; 

 
- Consilierea/ formarea membrilor 

GT - 100 zile consiliere/ formare în 
grup/individuală pentru 16 membri GT pe 
următoarele teme: 

• Constituirea și tipurile de forme 
asociative   (18 zile); 

• Capitalul social și acte constitutive 
(10 zile); 

• Raporturile patrimoniale și de muncă 
(22 zile); 

• Mijloacele financiare  (6 zile); 
• Unități de ramură, forme de sprijin și 

forme de impozitare ale formelor asociative 
(18 zile); 

• Subvenții. (6 zile); 
• Acces la proiecte cu finanțare 

națională si europeană (8 zile); 
• Modele de bune practici (6 zile); 
• Alte aspecte relevante legate de 

înființarea si funcționarea formelor asociative 
(6 zile). 

 

- Definitivarea documentației de 
înființare, a planului de afaceri și 
marketing pentru cel puțin o structură 
asociativă: 

 

- 1 structură asociativă funcțională a 
fost înființată de către 6 reprezentanți ai 
persoanelor juridice, participanți la activitățile 
de formare/ consiliere/ consultanță. 

 
9COOP VDS COOPERATIVĂ 

AGRICOLĂ, având ca activitate principală – 
caen 4631 – Comerț cu ridicata al legumelor 
și fructelor a fost înfințată satul Călărași, 
Comuna Călărași, fiind o cooperativă de 
gradul 1. 

 
Tipul cooperativei este de achiziții și 

vânzări, care organizează atât cumpărările de 
materiale și de mijloace tehnice necesare 
producției agricole, cât și vânzările produselor 
agricole. 

 

Scopul cooperativei: 
- asigurarea condițiilor pentru obținerea 

avantajelor de către toți membrii cooperatori; 
- asigurarea cerințelor membrilor 

cooperatori în aprovizionarea cu mijloacele 
necesare producției agricole; 

- obținerea de bunuri agricole de origine 
vegetală, animală și piscicolă, conform 
standardelor de piață; 

- crearea de condiții pentru procesarea 
produselor agricole de origine vegetală, 
animală și piscicolă, obținerea de produse 
alimentare finite la calitatea standardelor de 
piață și consum; 

- valorificarea producției realizate; 
- dezvoltarea economico-socială a 

spațiului rural; 
- asigurarea de servicii pentru membrii 

cooperatori în conformitate cu principiile 
cooperatiste. 

 

Calitatea de membru cooperator se 
dobândește prin semnarea actului constitutiv, 
pentru membrii fondatori, sau pe baza unei 
cereri de aderare și cu declararea expresă a 
recunoașterii actului constitutiv, avizată de 
consiliul de administrație și aprobată de 
adunarea gernerală, pentru solicitanții de 
după înființarea cooperativei agricole. 

 


