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Grădina Bio AMURTEL
Contract de angajament: Aprilie - Decembrie 2019
Prezentul contract se încheie între:
Asociația de Ajutor AMURTEL, în calitate de producător agricol certificat bio, cu sediul în Bucuresti,
Str. Almas 16, sector 1, reprezentată de Denise Deshaies, având cod de identificare fiscală 7411127, cu
datele de contact email: gradina-bio@amurtel.ro si amurtel.romania@gmail.com si mobil 0758096129;
și
Consumatorul direct (titularul contractului) ……………………………………………………………,
având telefon…………………..……adresă e-mail ………….……………..,punct livrare……….…….
Conţinutul contractului
Prezentul contract se încheie între producătorul agricol şi consumatorul direct pentru aprovizionarea săptămânală de la grădina de legume bio din Poienile, situată la 35 km. de Vălenii de Munte, cu un coş de
legume alcatuit din produsele descrise mai jos și în conformitate cu Anexa 1, care este parte integrantă
din prezentul contract. Producătorul agricol se angajează să cultive conform principiilor Agriculturii
Susținute de Comunitate (ASC) cu referire la calitatea sanitară a produselor, respectand biodiversitatea şi
mediul înconjurător. Agricultura susținută de comunitate implică solidaritatea între producător și consumatori și un angajament puternic pentru producerea unor legume organice de înaltă calitate. Consumatorii sunt încurajați să viziteze ferma și să participe în evenimente ASC pentru a cunoaste direct procesul
de producție a legumelor și pentru a căpăta o înțelegere mai bună cu privire la munca pe care întreprinderea socială o oferă.
Preţul abonamentului şi condiţiile de plată
Conținutul coșului este estimat pentru 2-3 adulți sau o familie cu 2 copii mici. Legume de tip varza kale și
swiss chard vor fi oferite și suplimentar contra cost când sunt disponibile.
Bifați abonamentul ales:
◻ Sezonul Complet: 1815 RON, plătibili sub formă de avans de 335 RON și rate de 185 RON/ lună
timp de opt luni pe parcursul lunilor aprilie-noiembrie.
◻ Sezonul Kale: 1965 RON, plătibili sub formă de avans de 485 RON și rate de 185 RON/ lună
timp de opt luni pe parcursul lunilor aprilie-noiembrie. Coșul săptămânal al acestui abonament
include și 1 legătură de kale și 1 legătură de mangold în sezon.
◻ Sezonul de primăvară-vară: 1015 RON, cos de legume din aprilie până-n august inclusiv;
abonament plătibil sub forma de avans de 275 RON și rate de 185 RON/lună timp de patru luni;
◻ Sezonul de toamnă-iarnă: 1015 RON, cos de legume din august pană-n decembrie inclusiv;
abonament plătibil sub forma de avans de 275 RON și rate de 185 RON/lună timp de patru luni.
Plata se poate efectua în a doua miercuri a lunii, atat în numerar, cat si prin ordin de plata in contul Raiffeisen IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 1454 9629. Detinator cont Asociatia de Ajutor AMURTEL
Romania, cod de identificare 7411127, cu specificatia “Cosul bio”. Dacă doresc, consumatorii pot plăti
întreg abonamentul într-una sau două tranșe. O familie poate încheia două abonamente diferite, primind o
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reducere de 100 RON pentru cel de-al doilea abonament. Preţul legumelor se stabileşte în funcţie de costurile producţiei grădinii sociale, regăsite în bugetul întocmit în mod transparent de către asociație (afisat
pe website). Prețul acestui abonament e stabilit pe baza acestui buget transparent de costuri și venituri și
nu se schimbă pe parcursul anului.
Preconizarea conținutului lunar al celor 35-36 coșuri distribuite în fiecare miercuri:
Aprilie (1-2 coșuri: 17-24 aprilie)
Salată verde, baby spanac, rucola, ridichi de luna, ceapă verde, usturoi verde, stevie/urzici, patrunjel;
Mai (5 coșuri)
Salată verde, baby spanac, rucola, ridichi de luna, ceapă verde, usturoi verde, loboda/stevie/urzici,
verdețuri (pătrunjel, marar);
Iunie (4 coșuri)
Salată verde, baby spanac, ceapă verde, usturoi verde, dovlecei (din prima jumătate a lunii);
roșii & castraveți (în a 2a jumătate a lunii), verdeturi, plante aromatice (menta, busuioc, oregano).
Iulie (5 coșuri)
Roșii, roșii cherry, castraveți, ardei, fasole verde, dovlecei/zucchini, verdețuri, plante aromatice (cimbru,
busuioc, menta, oregano).
August (4 coșuri)
Roșii, rosii cherry, castraveți, ardei, dovlecei/zucchini, vinete, fenicul, verdeţuri, plante aromatice (cimbru, menta, busuioc).
Septembrie (4 coșuri)
Roșii, castraveți, ardei, dovlecei, vinete (în prima jumătate a lunii), roșii cherry, cartofi noi, morcovi, sfecla roșie, verdeţuri, plante aromatice (cimbru, busuioc, oregano).
Octombrie (5 coșuri)
Rosii cherry, ardei, cartofi, varză, dovlecei, morcovi, pătrunjel radacina, sfeclă rosie, verdețuri; (la sfarsitul lunii) ceapă uscată, usturoi, dovleac.
Noiembrie (4 coșuri)
Salată verde, ridichi de luna, ceapă verde, usturoi verde, cartofi, varză, ceapă uscată, usturoi, morcov, patrunjel radacina, sfecla roșie, dovleac, verdeţuri (pătrunjel, mărar).
Decembrie (3 coșuri: 4-11-18 decembrie)
Salată verde, baby spanac, ridichi de luna, ceapă verde, cartofi, ceapă uscată, morcov, sfecla rosie, ridichi
negre, verdeţuri (pătrunjel).
Distribuţia produselor agro-alimentare
Distribuția coșurilor se realizează în fiecare Miercuri de către producătorul agricol, într-unul din punctele
comune de distribuție din București pe care vă invităm să-l indicați prin bifare:
□
□
□
□
□

Otopeni- Pipera - Voluntari prin livrare la domiciliu și sediu, cu un pret livrare lunara 25 lei/luna;
Calea Serban Voda 165, Sector 4, (Metrou Tineretului) program 16:00- 21:00;
Gradinita Rasarit: Str. Foisorului 121, Sector 3 (Metrou Mihai Bravu) program 16.00-20.00;
VanFruct, Str. Ion Campineanu 21 (Metrou Universitate) program 16.00 -18.00;
Centrul Morningstar: Str. Almas 16, Sector 1 (Metrou Parc Bazilescu) program 17.00-20.00.
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Consumatorul se angajează să preia coşul în fiecare miercuri de la locul de distribuţie stabilit. În caz că
nu-l poate prelua, coșul poate fi ridicat de rude, prieteni, vecini. Coșurile neridicate NU se compensează
Consumatorii sunt rugați să anunțe marțea prin telefon sau prin email dacă anticipează că nu vor reuși săși ridice coșul pentru a-l dona către una din inițiativele sociale AMURTEL pentru copiii din Pănătău.
Obiectivele Grădinii Bio AMURTEL:
Agricultura Susținută de Comunitate (ASC) este o formă de agricultură în care consumatorii stabilesc o
relație personală cu un mic producător local de agricultură organică. În agricultura susținută de comunitate parteneriatele susțin practicile agricole de proximitate care oferă transparență și încredere în felul
cum sunt produse legumele. Mai mult, producătorul își recuperează costurile reale de producție prin eliminarea intermediarilor. Grădina socială este o formă de ASC în care acționăm ca o întreprindere de inserție socio-profesională a unui ONG. Ea a fost creată pentru a genera locuri de muncă pentru persoane
vulnerabile, precum și legume și venituri pentru programele sale noastre sociale. Obiectivele grădinii bio
AMURTEL sunt:
•
•
•

•

Crearea de locuri de munca pentru persoanele dezvantajate din Pănătău - Poienile.
Crearea de locuri de munca de tranzitie și oportunități de terapie ocupațională pentru
tinerii care se pregatesc pentru părăsirea sistemul de protectie.
Cultivarea hranei si generare de venituri pentru proiectele sociale ale Asociației AMURTEL
centru rezidential in Panatau pentru 11 copiii si tineri sub masura de plasament, centru de
zi pentru 35 de școlari din comuna Pănătău.
Promovarea agriculturii bio și durabile prin evenimente si cursuri de formare.

În cazul unor calamităţi naturale (climaterice şi/sau dăunători) sau alte accidente independente de voinţa
producătorului agricol, consumatorul direct se implică solidar împreună cu acesta. Producătorul agricol
va înlocui pe cît de mult posibil produsele afectate cu alte produse, iar în caz de imposibilitate consumatorii vor împărţi echitabil costurile producţiei (aceasta însemnând că există posibilitatea ca o parte dintre
produsele care au fost estimate să nu se regăsească în coş). Situaţia de calamitate va fi dovedită pe baza
analizelor emise de către Direcţia Agricolă Buzău sau prin vizite realizate la grădina bio AMURTEL de
către consumatori.

Prezentul contract s-a încheiat în data de …..…..2019 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Producător agricol

Consumator direct

Asociația de Ajutor AMURTEL
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ANEXA 1

Lista de produse planificate, calendarul estimativ al distribuției
Grădina Socială AMURTEL 2019

Nr. Denumire produs

Cantitate estimată /
coş săptămânal

1

Salată verde

4 buc.

2

Baby spanac

0,2 - 0,25 kg.

3

Rucola

0,1 - 0,15 kg.

4

Ridichi de lună

2 leg (12 buc)

5

Ceapă verde

2 leg (12 fire)

6

Usturoi verde

1 leg (6 fire)

7

Rosii

2 kg

8

Rosii cherry

0,25 kg

9

Castraveți

1 kg

10

Ardei (gras, gogosar, kapia)

1 kg

11

Dovlecei & zucchini

2 buc

12

Fasole verde

0,5 kg

13

Vinete

1 kg

14

Cartofi

1 kg

15

Varza

1 buc.

16

Morcovi

5-6 buc.

17

Loboda/stevie/urzici* din cultura naturala

0,5 kg

18

Pătrunjel rădăcină

1 buc

19

Sfecla rosie

0,5 kg.

20

Dovleac de placinta

1 buc.

21

Ridiche neagra

1 - 2 buc.

22

Fenicul

1 buc.

23

Ceapa uscata

0,5 kg.

24

Verdeturi (patrunjel, marar, leuștean)

câte 1 leg.

25

Plante aromatice (cimbru, busuioc, menta, oregano)

câte 1 leg.
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