
  

Parteneriatele locale 
de solidaritate ASAT 
pentru agricultură 
durabilă



  

4 aspecte-cheie în Parteneriatele ASAT

 

 Parteneriatul între un mic producător agricol dedicat culturii naturale și consumatori 
solidari. Parteneriatul este un angajament reciproc în care oamenii beneficiază în 
mod egal şi integral de recolta de pe o anumită suprafață cultivată de agricultor. 

  Caracterul local. Promovarea schimburilor locale pentru a susține o dezvoltare 
durabilă a micii gospodării țărănești.

 Solidaritatea între actorii implicați, exprimată cel puțin prin 2 aspecte:

      1. împărțirea riscurilor și beneficiilor unei hrane sănătoase, adaptate la ritmul 
natural și cultivată cu respect față de mediu, față de moștenirea naturală și 
culturală.

      2. prin avansarea de către consumatori a unei plăți suficiente pentru a-l susține 
pe țăran să realizeze lucrările agricole și să aibă o viață decentă, alături de familia 
sa.

 Tandemul producător - consumator. Relația directă și personală (fără intermediari, 
ierarhie sau subordonare), bazată pe încredere și respect reciproc.
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     Consumatorii 
participă la cel 
puțin o vizită pe an 
la fermă, în care 
observă condițiile 
de cultură și se 
familiarizează cu 
particularitățile 
agriculturii 
naturale.
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Consumatorii se implică activ în 
gestionarea parteneriatului, 
devenind consum'actori



  

Consumatorii se implică activ 
în gestionarea parteneriatului, 
devenind consum'actori

     Consumatorii fac 
voluntariat în 
organizarea 
distribuțiilor 
săptămânale, 
care au loc într-
un punct comun 
și nu implică 
intermediari și 
costuri 
suplimentare.
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Conținutul coșului
 

 Conținutul coșului de legume 
ține cont de specificul 
climateric și cultural al 
fiecărei regiuni. 

 Produsele din coş sunt de o 
mare diversitate, reflectând 
astfel nevoile unei 
alimentații echilibrate și 
sănătoase. 

 Prețul unui abonament pentru 
o familie este calculat drept 
cotă-egală din bugetul total 
de costuri și venituri ale 
gospodăriei agricole.
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Parteneriatul înseamnă împărțirea riscurilor 
și beneficiilor unei agriculturi naturale

 

 Planul de cultură anual are în 
vedere asigurarea unui coș 
săptămânal care să acopere 
necesarul unei familii medii    
(2 adulți +1 sau 2 copii). 

 

 În fiecare an, cantitatea 
legumelor livrate variază față 
de cea preconizată, în funcţie 
de condiţiile meteorologice. 

 În fiecare sezon, surplusul 
realizat în parteneriatele ASAT 
se împarte în mod egal între 
familiile de consumatori, fără 
nici un cost suplimentar.
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Pe lângă legume, coșul poate 
conține fructe, lapte, 
brânză, ouă, carne de 
pasăre sau miere, în 
funcție de specificul 
regiunii și de potențialul 
micro-fermei. 

Produsele complementare se 
distribuie în baza unui 
angajament separat. 

Produsele complementare pot proveni și de la alți producători 
decât legumicultorul care asigură parteneriatul principal.

Produse complementare
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Înscrierile în parteneriat se fac 
din perioada toamnei

 

     Consumatorii din 
parteneriatele 
ASAT beneficiază 
de produse agro-
alimentare de 
calitate ridicată, 
obținute în 
condiţii 
controlabile și 
într-un proces 
transparent, 
susţinând 
totodată un mic 
producător local.
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