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Cuvinte cheie: structuri cooperatiste; cooperative agricole; transfer de cunoaștere; 

dezvoltare sustenabilă. 

Rezumat: Lucrarea are o abordare interdisciplinară, ieșind din circumscripția 

economicului pur prin valențele sale sociale, comportamentale și adaptive. Cooperativele agricole 

sunt capabile să răspundă nevoilor membrilor, conform principiilor lor și proiecțiilor cercetării 

pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului rural.  

Integrarea mediului rural în piața transferului de cunoaștere este unitar dorită. Prezenta lucrare 

demonstrează că structurile cooperatiste contribuie semnificativ la realizarea acestui obiectiv, sub 

anumite restricții. Transferul de cunoaștere nu este un obiectiv în sine, ci un proces abordat pe 

două paliere: pentru autorități, scopul procesului ar trebui să fie favorizarea dezvoltării sustenabile 

a sectorului agroalimentar, iar pentru fermieri, el ajută la înțelegerea agriculturii sustenabile ca 

oportunitate de asigurare a activității pe termen lung. Aceste rezultate pot fi generate de cooperarea 

între fermierii mijlocii și mari, capabili să angreneze informația în procesul decizional și productiv, 

motiv pentru care politicile de dezvoltare rurală trebuie diferențiate în funcție de dimensiunea 

exploatației.  

 

 

 



 


