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„Nu am săvârşit nicio 
faptă de natură penală 
sau de corupţie şi  mi-am 
desfăşurat mereu cu inte-
gritate şi cu dedicare ac-
tivitatea mea executivă. 
În urma apariţiei în spa-
ţiul public a unor suspi-
ciuni cu privire la activita-
tea mea ministerială, am 
luat următoarele decizii: 
le solicit tuturor deputaţi-
lor din toate partidele vot 
pentru ridicarea imunită-
ţii parlamentare, deoa-
rece eu consider că sun-

tem cu toţii egali în faţa 
legii şi vreau să am posi-
bilitatea de a elimina orice 
potenţială suspiciune; mă 
retrag din funcţia de mi-
nistru - nu vreau să pla-
neze nicio suspiciune asu-
pra activităţii mele guver-
namentale; de asemenea, 
mă autosuspend din Par-
tidul Social Democrat! Vă 
mulţumesc tuturor celor 
care aveţi încredere în mi-
ne, în nevinovăţia mea şi 
în toate lucrurile bune pe 
care le-am făcut!”, a scris 

Chesnoiu pe pagina sa de 
Facebook.

Decizia lui Adrian 
Chesnoiu survine după ce 
DNA a anunţat că fostul 
ministru este urmărit pe-
nal pentru săvârşirea in-
fracţiunilor de abuz în ser-
viciu dacă funcţionarul pu-
blic a obţinut pentru sine 
ori pentru altul un folos 
necuvenit şi instigare (sub 
forma participaţiei impro-
prii) la permiterea acce-
sului unor persoane neau-
torizate la informaţii ce nu 
sunt destinate publicităţii, 
în scopul obţinerii pentru 
altul de foloase necuveni-
te (patru infracţiuni).

DNA susţine că minis-
trul ar fi determinat o per-

soană din subordine, la 
vremea respectivă mem-
bru în mai multe comisii 
de examinare, să-i furni-
zeze unui coleg (persoană 
de încredere a ministru-
lui) o parte din subiectele 
concepute pentru probele 
scrise ce urmau a fi susţi-
nute cu ocazia organizării 
a patru concursuri pentru 
ocuparea unor posturi de: 
consilier clasa I, şef servi-
ciu, director executiv ad-
junct şi director executiv 
ai unor direcţii judeţene. 
Subiectele respective ar 
fi ajuns ulterior la patru 
candidaţi „agreaţi” din-
tre care, în urma susţine-
rii probelor scrise şi ora-
le, doar trei au promovat 

concursurile respective, 
afirmă DNA.

„De menţionat este 
faptul că, la intervenţia di-
rectă a ministrului, în ca-
zul unuia dintre candidaţi, 
membrii comisiei ar fi fost 
nevoiţi să-l promoveze pe 
acesta în condiţiile în care 

nu obţinuse un punctaj co-
respunzător. Ca urmare a 
acestui demers, persoana 
respectivă a fost numită în 
funcţia de şef serviciu, ob-
ţinând până în prezent ve-
nituri salariale în valoare 
de 33.782 lei”, arată pro-
curorii anticorupţie.

agricultură

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Anchetat de DNA, Adrian Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii
Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunţat 
că se retrage din funcţie şi se autosuspendă din 
Partidul Social Democrat. De asemenea, el le-a 
cerut deputaţilor votul pentru ridicarea imunităţii 
parlamentare. 

De mai bine de doi 
ani, programul ”CoopNet 
2.0: Învăţăm şi creştem 
împreună” urmăreşte 
educarea şi dezvoltarea 
unei comunităţii de li-
deri, care conduc coope-
rativele agricole înfiinţate 
deja (manageri executivi 
şi preşedinţi), astfel în-
cât aceştia să îşi asigure 
resursele necesare pen-
tru desfăşurarea activităţii 
lor. Acum, la finalizarea 
acestuia, se propun eva-
luarea rezultatelor, mapa-
rea nevoilor actuale ale 
structurilor asociative din 
reţeaua CoopNet, oferi-
rea de informaţii referi-
toare la măsurile de spri-
jin existente, facilitarea 
 networkingului, informa-
rea decidenţilor în legă-
tură cu activitatea, nevo-
ile şi planurile reţelei pen-
tru viitor.

Toate acestea vor fi 
dezvătute vineri, 1 iulie, 
cu reprezentanţii structu-
rilor asociative din Româ-
nia şi actorii interesaţi de 
dezvoltare rurală, în ca-
drul unui eveniment care 
va avea loc în Bucureşti, 
la Hotelul Marshal Gar-
den, începând cu ora 
10.00.

Organizatorii sunt: 
Fundaţia Civitas pentru 
Societatea Civilă, în co-
laborare cu Centrul Ro-
mân de Politici Europene 
 (CRPE), Centrul de Medie-
re şi Securitate Comunita-
ră şi Romanian-American 
Foundation.

Vor fi atât discuţii tip 
panel cu invitaţi, cât şi în 
grupuri mici, pe subiecte 
precum:
● reţeaua CoopNet şi ti-
purile de sprijin oferite;
● planurile de viitor în ceea 
ce priveşte această reţea;
● cooperarea fermieri-
lor din perspectiva auto-
rităţilor;
● interesele şi potenţialul 
cooperativelor în dezvol-
tarea sectorului.

Dintre invitaţi fac par-
te reprezentanţi ai Minis-
terului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale, Roxana Vi-
tan, preşedinte Romani-
an-American Foundati-
on, Alin Prunean, Comisia 
de Agricultură din Came-
ra Deputaţilor, Laura Albu, 
Centrul de Mediere şi Se-
curitate Comunitară, Ale-
xandra Popa, Centrul Ro-
mân de Politici Europene, 
Marius Casis, preşedintele 
Cooperativei Ecologica 
Hora, Florentin Bercu, Uni-
unea Cooperativelor din 
Sectorul Vegetal, Ancuţa 
Vameşu, Laboratorul de 
Solidaritate sau Anca Mar-
cu, Cooperativa Agricolă 
Lunca Someşului Mic. Mo-
deratorii dezbaterilor sunt 
Marton Balogh, Fundaţia 
Civitas pentru Societate 
Civilă, Alexandra Toderiţă, 
Centrul Român de Politici 
Europene şi Laura Albu, 
Centrul de Mediere şi Se-
curitate Comunitară.

Pentru participa-
rea la conferinţa Coo-
pNet, înscrierile se fac 

la https://docs.go-
ogle.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfJBe2y 
Ks5u0YTO_Udmogeu-
duo2bbn8slRhDtAvw_
g8-UZvvA/viewform.

Peste 4.000 de 
cooperative 
agricole

Programul CoopNet 
2.0 Învăţăm şi creştem 
împreună a fost imple-
mentat în perioada ia-
nuarie 2020 - iunie 2022 
de către Fundaţia Civi-
tas pentru Societatea Ci-
vilă Cluj, în parteneriat cu 
Fundaţia Centrul de Medi-
ere şi Securitate Comuni-
tară (CMSC) şi Asociaţia 
Centrul Român de Po-
litici Europene (CRPE), 

finanţat de către Roma-
nian-American Foundati-
on (RAF).

Proiectul a reuşit 
creşterea unei comunităţi 
de experţi în domeniul 
înfiinţării şi funcţionării 

cooperativelor agricole 
care să sprijine asocierea 
şi colaborarea între fer-
mierii din România şi să 
contribuie la crearea de 
structuri asociative. 

“În 2021 au mai apă-

rut 800 de cooperative 
noi, de patru ori mai multe 
decât în fiecare din ultimii 
cinci ani”, scria, în primă-
vara acestui an, Ziarul Fi-
nanciar. Potrivit acestuia, 
în fiecare zi a anului trecut 
au fost înfiinţate două co-
operative agricole. Astfel, 
la finalul anului 2021 s-a 
ajuns la un număr total 
de 4.041 de cooperative 
agricole în funcţiune, în-
cepând cu anul 1990, po-
trivit calculelor ZF pe baza 
datelor Confidas.ro, plat-
formă de analiză financia-
ră a companiilor. 

“Numărul este cel mai 
mare din ultimul deceniu, 
fiind un record absolut 
pentru asocierea de acest 
fel din România”, mai ară-
ta publicaţia.

Cooperativa agricolă în 2022 
 Unde suntem, unde putem ajunge?

Fermierii beneficiază de o piaţă de desfacere cu preţuri 
negociate de cooperativă, astfel încât acestea să îi 
avantajeze pe producători. de asemenea, cei care fac 
parte din asociaţii și cooperative pot accesa mai ușor 
împrumuturi sau fonduri nerambursabile.
Una dintre cele mai importante concluzii ale proiectului 
Coopnet este aceea că e nevoie de cel puţin 2-3 ani ca o 
cooperativă agricolă să devină funcţională, fiind nevoie 
să treacă în acest proces prin diverse stadii de evoluţie.

Care sunt avantajele apartenenței la o cooperativă agricolă?

Piaţa devine tot mai competitivă pentru 
producătorii români. Obstacolele apar la 
tot pasul. Pentru consumatori, efortul de 
a alege produse sănătoase pe care să şi 
le poată permite devine din ce în ce mai 
epuizant. De aceea, pentru ambele tabere 
e nevoie de soluţii: unora să li se ofere 
deschidere şi profitabilitate, iar celorlalţi, 
calitate şi un preţ corect.


