


Parteneriatul între un mic producător agricol 
dedicat culturii naturale și un grup de 
consumatori solidari.

Caracterul local: susținem dezvoltarea unor 
relații de proximitate între consumatori și  
producători (aflați la cel mult 100 de km 
distanță);

Solidaritatea: între actorii implicați

Tandemul producător-consumator: relația dintre 
aceștia este directă. Se încheie un contract pe 
cel puțin un an între fiecare consumator și 
producător. 



SOLIDARITATEA: element central 
al modelului ASAT se manifestă 
prin cel puțin 2 aspecte:

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

microcreditarea micilor producători de către 
consumatori: o parte din abonamentul 
anual se plătește în avans.



ASAT – un model bazat 
pe implicare a 
consumatorilor- 
consumACTORI

Consumatorii se implică în 
activități de voluntariat în 
cadrul distribuțiilor de 
legume, ajută la activități din 
gospodărie, sprijină 
producătorul în comunicare, 
planificare financiară, etc



Funcționarea 
parteneriatelor ASAT

Management democratic: 

deciziile legate de dezvoltarea 
parteneriatului se iau împreună, de către 
producător și consumatori –model care 

facilitează cunoașterea privind agricultura 
naturală, schimbul de experiență între 
consumatori și producători.



CALCULUL ABONAMENTULUI 
ASAT

• Bugetul total de producție se împarte în 
mod egal la numărul de consumatori 
înscriși în parteneriatul respectiv;

• Toți consumatori plătesc un abonament 
egal. Un abonament egal=  un coș egal 
de legume;

• Valoarea abonamentului ASAT diferă de 
la un parteneriat la altul (în 2020, 
abonamentele anuale au variat de la 
2450 la 2750 lei) 



LIVRAREA LEGUMELOR

Coșul cu legume este livrat săptămânal, 
într-un spațiu fix, de unde consumatorii vin 
și preiau legumele (într-un interval de 2 ore);

Conținutul coșului de legume ține cont de 
specificul climateric și cultural al fiecărei 
regiuni – toate coșurile sunt egale pentru 
membrii înscriși în parteneriate. 

Legumele sunt de sezon, de o mare 
diversitate, reflectând astfel nevoile unei 
alimentații echilibrate și sănătoase – 
contribuie la diversificarea alimentației și a 
modului de preparare a hranei. 



Asociația ASAT susține promovarea 
modelului în România

Producătorii încheie un acord de parteneriat 
cu asociația ASAT pentru folosirea mărcii 
ASAT, prin care aceștia se obligă să respecte 
principiile din Charta ASAT și o serie de 
reguli de funcționare.

Producătorii ASAT se angajează să 
folosească practici de agricultură naturală, 
iar cel puțin 30% dintre semințele folosite 
sunt din soiuri tradiționale.

Să nu dezvolte practici concurențiale față de 
alți producători care folosesc marca ASAT.



PARTENERIATELE ASAT 
ÎN CIFRE

∙ 22 de producători de legume care au 
făcut parte din rețeaua ASAT – dintre 
aceștia 12 sunt femei;

∙ 2.255 de familii de consumatori care 
au semnat contracte cu producători 
ASAT – preconizăm că aproximativ 
10.000 de persoane au beneficiat de 
legume și alte produse 
complementare asigurate prin ASAT;

∙ 71.718 de coșuri de legume 
distribuite săptămânal în 
parteneriatele de solidaritate ASAT.





Parteneriat ASAT 
Mia Leordean 

Sezonul 2022



Satul Cuvin, comuna Ghoiroc, jud. Arad

Experiență ca producătoare ASAT: 13 ani

Gospodărie țărănească mixtă (grădina de legume, 
păsări, porci)

Lucrez alături de fratele meu în prezent

Cultiv 2500 mp de grădină, din care 96 mp este spațiu 
protejat

Pentru sezonul 2022 am planificat 29 tipuri de legume 
diferite, inclusiv pepeni galben, roșu

2 puncte de livrare în Timișoara: în zona Gara de Nord 
și zona Decathlon

Număr total consumatori: 14 
Perioada distribuțiilor: martie-decembrie (32 coșuri 
total)
 

 

 

 

 



Exemple de 
coșuri din 
sezoanele 

trecute

Topics We'll Cover



Ardei capia Dovleac plăcintar Ridichi de toamna Varză (2 soiuri)

Ardei gogoșar Dovlecei (zuchini, alb) Roșii (6-8 soiuri) Vinete

Ardei gras (3 
soiuri)

Fasole verde (2 soiuri: 
urcătoare și joasă)

Salată verde (4 soiuri 
de primavara si vara)

Zarzavat rădăcini: 
morcov, pătrunjel, 
telina

Ardei iute Frunze aromatice (busuioc, 
cimbru, leustean, marar, 
pratrunjel, telina)

Sfeclă roșie Pepene verde

Cartofi noi Gulie Spanac Pepene galben

Castraveți (3 
soiuri)

Lobodă , macris si stevie Telina (radacina)

Ceapă uscată 
(galbenă și roșie)

Mazăre Usturoi uscat

Ceapă verde Praz Usturoi verde

Legumele 
planificate 
pentru 2022



februarie-aprilie: 

răsadurile plantelor 

de vară

mai-octombrie: 

plantatul, semănat 

constant

permanent : 

intreținerea culturilor 

- săpat, plivit, irigat, 

etc. 

săptămânal: recoltat 

și livrat

Procesul de producție la mine în grădină



Parteneriat ASAT 
Oana Farka

Sezonul 2022



Satul Ficătar, comuna Racovița, jud. Timiș

Experiență ca producătoare ASAT: 2 ani

Producătoare tânără, pasionată de legume și 
lavandă

Practici agricole inspirate din permacultură

Lucrez alături de partenerul meu și de fratele meu 

Cultiv 4000 mp de grădină, din care 160 mp solar 
de legume și 40 mp solar pentru răsaduri

Pentru sezonul 2022 am planificat 40 de tipuri de 
legume diferite

Număr total consumatori: 20 
Perioada distribuțiilor: martie-decembrie (39 coșuri 
total)
 

 

 

 

 



Coșuri și 
culturi din 
sezoanele 

trecute

Topics We'll Cover



Morcovi Usturoi uscat Ardei 
(diferite 
soiuri)

Fasole verde Leurdă 
(încercăm)

Pătrunjel frunze Mazăre păstăi Ardei iute Gulie Păstârmac 
rădăcină

Pătrunjel creț 
frunze

Spanac Vinete 
(diferite 
soiuri)

Roșii (diferite 
soiuri)

Varză Kale

Mărar Salată (diferite 
soiuri)

Castraveți Praz Leuștean

Ridichi Mangold Dovlecei Ridiche neagră Lobodă

Ceapă verde Rucola Zucchini Țelină frunze Țelină rădăcină

Ceapă uscată Cartofi Sfeclă roșie Conopidă Dovleac 
plăcintar

Usturoi verde Varză Frunze de 
sfeclă roșie

Plante 
aromatice 
(salvie, busuioc, 
mentă, cimbru, 
rozmarin)

Legumele 
planificate 
pentru 2022



februarie-aprilie: 

răsadurile plantelor 

de vară

mai-octombrie: 

plantatul, semănat 

constant

permanent : 

intreținerea culturilor 

- săpat, plivit, irigat, 

etc. 

săptămânal: recoltat 

și livrat

Procesul de producție la mine în grădină



Parteneriat ASAT 
Istvan Toth

Sezonul 2022



Satul Otelec, jud.Timiș

Experiență ca producător ASAT: 10 ani

Gospodărie țărănească mixtă (grădina de legume, 
vaci, cereale)

Lucrez alături de soție și de fiul meu

Cultiv 10 000 mp de legume, din care 1100 mp 
este spațiu protejat

Pentru sezonul 2022 am planificat 32 tipuri de 
legume diferite

Număr total consumatori: 40 

Perioada distribuțiilor: 
aprilie-februarie anul urmator 
(42 coșuri total)
 

 

 

 

 



Exemple de 
coșuri din 
sezoanele 

trecute

Topics We'll Cover



Ardei gras, 
gogosar,capia

Dovlecei (zuchini, alb și 
galben)

Plante aromatice 
(fenicul, menta, 
busuioc, salvie)

Spanac

Ardei iute Fasole verde ( diverse 
soiuri)

Praz Telina

Bob Gulii Ridichie de luna Usturoi uscat

Cartofi noi 
/cartofi

Lobodă (macris) Ridichi de toamna 
4 soiuri

Usturoi verde

Castraveți Mangold Roșii (10 soiuri) Varză

Ceapă uscată 
(2 feluri)

Mazare Rucola, salata 
orientală

Vinete ( 2 feluri)

Ceapă verde Napi Salată verde (6 
soiuri)

Zarzavaturi 
frunze: leuștean,  
mărar, pătrunjel,
țelină

Dovleac 
plăcintar (2 
feluri)

Pak-choi Sfeclă roșie Zarzavaturi 
rădăcini morcovi,  
patrunjel, 
pastarnac

Legumele 
planificate 
pentru 2022



februarie-aprilie: 

răsadurile plantelor 

de vară

martie-octombrie: 

plantatul, semănat 

constant

permanent : 

intreținerea culturilor 

- săpat, plivit, irigat, 

etc. 

săptămânal: recoltat 

și livrat

Procesul de producție la mine în grădină



Parteneriat ASAT 
Raul Condeescu

Sezonul 2022



Satul Dudeștii Noi, jud.Timiș

Primul an ca producător ASAT

Fermă ecologică mixtă (legume în câmp, păsări 
de carne și ouă, cereale)

Lucrez alături de persoane din sat

Cultiv 3 ha de legume, 4000 mp dedicați ASAT

Pentru sezonul 2022 am planificat 40 tipuri de 
legume diferite

Număr total consumatori: 20 

Perioada distribuțiilor: 
aprilie-decembrie
(36 coșuri total)

 

 

 

 



Poze din 
fermă în 

sezoanele 
trecute

Topics We'll Cover



Ardei gras Conopidă Leurdă și urzică Plante 
aromatice 

Spanac 

Ardei Capia  Dovlecei Lobodă  Porumb dulce Topinambur 

 Ardei iute (2 
soiuri)

Dovleac 
plăcintar 

 Mangold Ridichi Țelină 

Brocccoli Fasole uscată Mazăre păstăi Roșii 
tradiționale mix

Usturoi uscat 

Castraveți Fasole verde Mărar Roșii cherry  Usturoi verde 

Cartofi  Fenicul Morcovi Rucola Varză kale 

Ceapă uscată  Gulie Pătrunjel creț Salată Vinete (3 soiuri)

Ceapă verde Hrean Păstârnac Sfeclă roșie Zucchini

Legumele 
planificate 
pentru 2022



Sunteți interesați de semnarea 
unui contract ASAT?

Trimiteți un mesaj la adresa 
timisoara@asatromania.ro , de unde veți primi toate 
cele 4 contracte ASAT disponibile pentru 2022 în 
vederea consultării;

După alegerea producătoarei/producătorului cu care 
doriți semnarea contractului, veți fi pus în legătura 
directă cu aceasta/acesta;

Se semnează contractul și se plătește prima rată a 
avansului, conform datelor din contract ;

Fiecare consum-actor ASAT susține activitatea 
asociației ASAT cu 40 lei/an, contribuție la fondul de 
solidaritate ASAT. Aceasta se plătește direct către 
asociație sau producătorului (cf contract)


