


Ce este și ce face Clusterul

1. Este o entitate non profit ce identifică, inventariază și colaționează resursele membrilor 
în vederea folosirii acestora în condiții de rentabilitate maximă, atât pentru deținătorii legali 
ai acestora, cât și pentru membri Cluster-ului.

2. Cluster-ul crează fluxurile de informații optime atât în interiorul său  cât și în relația 
acestuia cu terți: alte Clustere, alte Autorități Publice, alte Centre de Competență.

3. Asigură condițiile pentru cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul său de activitate 
sau conexe acestuia, materializează și implementează rezultatele și facilitează 
diseminarea spre membri și Piață.  

4. Presteaza in beneficiul membrilor sai activitati si servicii deficitare in Piata , organizeaza 
si gestioneaza mecanisme de fructificare a productiei si desfacerii acesteia

5. Coordoneaza activitatile de comunicare si identifica sinergii

6. Realizează încadrarea și integrarea în structurile similare europene de tip Smart Agri 
Hub, asigură asimilarea și indigenizarea soluțiilor și tehnologiilor externe de interes pentru 
membri și îi asistă pe cei interesați în negocierea, transferul și implementarea proiectelor.



Clusterul              - Identificare

1. Membrii fondatori ai Clusterului sunt:
          - Federația Crescătorilor de Bovine din România, Cooperativa Agricola BOVIS Alba 
Transilvania, Cooperativa Agricola Saulita-Mihes Mures . 

2.   Sediul Cluster-ului este în municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza 2/B iar în 
București funcționează un punct de prezență în str. Intrarea Catedrei nr. 5 

3.      Membri ce au depus adeziunea de participare la Cluster:
-  Companii: Semtest, Siveco, ComputerLand, IQ Management, IQ Servicii si Suport
- Asociații: ANAMOB, Asociația Manufuture, Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de 
Bovine    Ovine și  Porcine din România, Federația Oierilor de Munte, Caprirom, 
Asociația Producătorilor de Porumb din România .
- Universitati si Institute de cercetare: USAMV Cluj, Statiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Cresterea Bovinelor Tg. Mures

Invitați: USAMV Bucuresti, ASAS
            Autorități Publice: (MADR, APIA, ANSVSA, ANARZ, AFIR).

4.      Acorduri de cooperare semnate: Asociația Comunelor din România.



Clusterul              - Reprezentare

         Reprezentarea in Clusterul mAgro este o noutate in maniera de cooperare asociativa.
        Asociatia noastra promoveaza cooperarea orientata pe proiecte, competente si contributii.            
Deciziile se iau prin vot, ponderat de participarea la nivelul fiecarui proiect astfel incat fiecare 
membru (indiferent de categoria din care face parte) poate influenta proiectele la care este 
contributor activ.
       Selectarea si inrolarea in proiecte sa face prin vot general, ponderat cu cota de participare, 
contributia implicata si istoricul bonitatii in interiorul organizatiei.
      Se recomanda valorificarea rezultatelor semnificative din proiectele anterioare din cadrul 
Clusterului in noile proiecte, prin cooptarea detinatorilor aporturilor respective.

Conducerea Cluster-ului este asumată conform prevederilor statutare de dl. dr. Claudiu 
Franc, în calitate de Președinte si  dl. Viorel Marin, în calitate de Vicepreședinte.

Conducerea tehnica este asigurata de dl. Ovidiu Vladu, dl. Constantin Teodorescu si dl. 
Viorel Mitache.

Membru de onoare al Clusterului este dl. Nicolae Badea.

Secretariatul permanent este asigurat de dl. Radu Moldovan.



 Ce NU ESTE și CE NU FACE Clusterul

NU este o formă de reprezentare a membrilor în fața Autorităților Publice.

NU se angajează  în nicio formă de dialog social sau cu caracter revendicativ.
 
NU participă la redactarea și/sau negocierea normelor legale sau tehnice din 
domeniul său de activitate – emite doar recomandări către asociațiile 
reprezentative în vederea susținerii lor cu autoritățile de resort.

NU se constituie într-o tribună de exprimare a opțiunilor politice și nici nu 
diseminează elemente de propagandă.

NU se implică în acțiuni cu caracter sindical.

NU încheie alianțe sau cooperări cu mișcări sau forțe ce își propun sau fac parte 
din viața politică.



Clusterul              și calitatea de DIH

Cluster-ul mAgro a devenit încă de la formare, unul din cele 200 de HUB–uri europene de 
inovare, create drept ”Digital Innovation HUB” adică Centre de inovare digitala în agricultură.

Rețeaua de DIH la nivelul Europei se definește drept Smart Agri Hub.

Un Centru Digital de Inovare (acest DIH) include:

-  Fermieri și asociații de fermieri definiți ca Beneficiari ai activității Clusterului

-  Centre de Competență (Universități, Institute de cercetare, Stațiuni experimentale)

-  Unul sau mai multe experimente de inovare

Activitatea DIH-urilor este coordonata de Clustere Regionale ; Clusterul mAgro se afla in aria 
de acoperire a Clusterului Regional Europa de Sud Est.

În cadrul unui proiect depus, aprobat și aflat în implementare în cadrul Programului Orizont 
2020, Cluster-ul mAgro sprijină activitatea Experimentului de Inovare 27, beneficiind de o 
finanțare de 30,000 EURO, acordați pentru perioada 2019-2020.



         Obiectivele Clusterului 

- Sprijinirea fermierilor din România prin dezvoltarea și diseminarea unor procese 
educationale și științifice, de cercetare-dezvoltare și analize de piață în domeniul 
agro-alimentar în general și al creșterii animalelor în special.
-  Crearea unui pol de competitivitate la nivel național pentru crescătorii de animale.
-  Inserția fermierilor în lanțul de comercializare a produselor prin tehnologii moderne.
-  Inovare în procesele de dezvoltare agricola și de trasabilitate a alimentelor.
-  Educare și formare profesionala continua, coeziune și incluziune sociala pentru forța de 
munca din agricultura.
-  Crearea unei platforme de networking și promovare a afacerilor din domeniul 
agro-alimentar pe piața interna, intracomunitară și internațională.
-  Furnizare de servicii de mediere și plasare a forței de muncă, formare profesionala și 
antreprenoriala
-      Promovarea și dezvoltarea agriculturii convenționale și a agriculturii ecologice
-    Sprijinirea membrilor asociației pentru dotarea fermelor și gospodăriilor proprii cu aparatură, 
utilaje, materiale, furaje, documentații.



Resurse financiare

Clusterul  dispune de resurse financiare provenind din:

- contribuțiile membrilor
- efectele activităților economice derulate în numele și contul asociației
- granturi obtinute prin participarea la diferite proiecte nationale sau internationale
- programe de finantare specifice prin partciparea la sesiuni de depunere
- comisionarea unor activitati desfasurate in beneficiul membrilor
- sponsorizări, donații
- orice alte surse ce vor fi identificate ulterior în condițiile respectării dispozițiilor legale. 
 
Asociația poate desfășura orice activități economice directe, acestea având caracter 

accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul asociației.

În cadrul unui proiect depus, aprobat și aflat în implementare în cadrul Programului Orizont 
2020, Cluster-ul mAgro sprijină activitatea Experimentului de Inovare 27, beneficiind de o 
finanțare de 30,000 EURO, acordați pentru perioada 2019-2020.

 



Conducerea              - Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Cluster mAgro.

- Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an, în primul trimestru al 
anului sau în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme 
importante.

- Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus 
unu din totalul membrilor prevăzuți în actul de constituire iar Hotărârile Adunării 
Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

- Atributii:
   a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației;

      b) alegerea /revocare membrilor Consiliului Director, pentru un mandat de 3 ani şi 
repectiv a Cenzorului, acceptarea rapoartelor acestuia și ale Consiliului Director;

   c) înfiinţarea de filiale;
  d) aprobarea bugetului de venituri și de cheltuieli și al bilanțului contabil, descărcarea 

de gestiune
           e) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;



Conducerea              - Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv al Asociației și este mecanismul de conducere 
executiva fiind format din Președinte,Vicepreședinte și Secretar, pentru un mandat de 3 ani, 
care sunt numiți de către membrii fondatori.

Consiliul Director va fi convocat în ședințe ordinare cel puțin o dată pe pe trimestru

Atribuții
         - Autorizează orice reprezentant al Asociației să încheie și să execute orice 

contract, în numele și pe seama Asociației.
-  Elaboreaza regulamentul intern de funcţionare.
-  Asigura conducerea asociație intre Adunările Generale.

       - Dispune Aprobarea cererilor de aderare a membrilor, suspendarea sau excluderea 
din calitatea de membru a acelor persoane care sunt susceptibile, prin acțiuni care lezează 
interesele Asociației.

- Stabilește valoarea și termenele de plată a taxelor de înscriere, a cotizațiilor 
precum și alte prestații în sarcina asociațiilor.



Conducerea              - Președintele Asociației

Președintele Consiliului Director este și Președintele Asociației. Acesta este ales de 
Adunarea Generala pentru un mandat de 3 ani.

Atributii:
• Conduce activitatea și lucrările Consiliului Director;
• Prezidează ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director;
• Asigura conducerea curenta a Asociaţiei;
• Reprezinta Asociația în raporturile cu terții.
• Semnează actele și documentele adoptate de organele Asociației;
• Urmărește și asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor și măsurilor 

stabilite de Consiliul Director;
• Acționează în conformitate cu strategia și politica propusa de Consiliul Director și 

aprobata de Adunarea Generala.



                     Membrii

Asociația cuprinde categoriile de membri aici mentionate. Persoanele care doresc să devină 
membrii trebuie să facă o cerere de adeziune în acest sens, care se aproba de Consiliul Director.
 
 Membrii de onoare / cu titlu de excelenta:     
 Personalități ale vieții sociale, economice, culturale, științifice, din țară sau străinătate cu o 
contribuție deosebită în activitatea de realizare a obiectivelor asociației
  Membri activi:
 Membrii activi sunt persoanele, sau orice alte entități cu sau fără personalitate juridica, care aderă 
la asociație ulterior constituirii acesteia și participă activ la realizarea scopului și obiectivelor ei
  Membrii susținători:
 Membri susținători sunt persoanele fizice sau juridice, sau orice alte entități cu sau fără 
personalitate juridica, care au calitatea de membru dar care nu se implica activ în activitatea 
asociației.
  Membrii fondatori:
 Persoane care au semnat actele constitutive ale asociației și au implicit calitatea de membrii cu 
drepturi depline. Aceasta categorie de membrii are drept de vot asupra întregii activități a asociației.



     Serviciile prestate de Clusterul

Cluster-ul mAgro își propune, pe lângă activitățile specifice unui Digital Inovation HUB și 
următoarele:

 
1. Asistență pe parcursul etapelor de obtinere a subvențiilor 

2. Asistență în dezvoltarea relațiilor cu medicii veterinari 

3. Sprijin pentru fructificarea optimă a producției proprii 

4. Intermedierea comunicării între actorii implicați în procesele din agricultură, în sprijinul 
fermierilor în relațiile lor cu: APIA, ANSVSA, ANARZ, AFIR, Bănci, Furnizori de 
Input-uri, Depozitari, Rețele de comercianți (samsari), etc….



                  Sinergiile 

Context: 
- Cererea mondială de alimente este în creştere, urbanizarea este sporită, preţurile devin tot mai 
mari la input-uri iar presiunea exercitată asupra resurselor de apă vor creşte vulnerabilităţile 
culturilor şi animalelor la schimările climatice limitand  producţia alimentară

- O populaţie rurală tot mai puţin numeroasă va restrânge oferta de muncă în agricultură şi va 
ameninţa vitalitatea zonelor rurale, per ansamblu

Cluster-ul mAgro își identifica sinergiile cu strategia nationala a Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  in domeniile:

- Asigurararii echilibrului între agricultura extensivă, mai prietenoasă cu mediul și cea intensiva
- Cresterii dimensiunii exploatatiilor si a  productiilor medii in acestea
- Ridicarii gradului de tehnologizare, digitizare si robotizare a exploatatiilor
- Stimularii asocierii fermierilor in entitati economice si asociative
- Reducerii decalajului dintre potenţial şi performanţă în sectorul zootehnic
- Cresterii cotei de produse procesate la 80% din exporturile totale de produse agricole şi 

alimentare până în 2030
- Dezvoltarii segmentului de exploataţii agricole mijlocii si a lantului scurt de aprovizionare




