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 Delegația României:

Angelica BACIU, 
consilier DAJ Cluj 

Dan COCOȘILĂ, 
consilier CJMM

Ioana DRAGOȘ, 
manager proiect, ADR Nord-Vest

Alexandra CĂTANĂ, 
expert tehnic proiect, ADR Nord-
Vest. 

Participanți 

 27 – 28 febr 2018

 43 de participanţi din 8 ţări (Spania, Franța, Elveția, Belgia Italia,
România, Finlanda și Polonia) 

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ 
A JUDEȚULUI CLUJ
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Regiunea Lodzkie

 Regiune administrativă în centrul Poloniei
 Suprafața de 18.219 kmp și aproximativ 2,6 

milioane locuitori
 Regiunea se remarcă printr-un nivel înalt de 

urbanizare și industrializare, având o veche 
tradiție în sectorul industrial ce datează din sec. 19 

 Având sectorul industrial bine definit, sectorul 
agro-alimentar se dezvoltă rapid, existând o cerere 
crescută pentru produsele bio si ecologice, implicit 
existând necesitatea dezvoltării de ferme ecologice.

 Numărul de procesatori ecologici și de ferme 
ecologice este în continuă creștere
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AGENDA VIZITEI DE BUNE PRACTICI 

Sesiune plenară + Vizite
1. Prezentare Politici Publice 
Regionale ale partenerilor din 
Polonia, Spania și Italia (regiunea 
Puglia)  
2. Discuții interactive cu experți, 
practicieni și studenți din domeniul 
biotehnologiei și știința alimentației, 
aluatul ecologic un sistem 
multifuncțional, probioticele în nutriția 
umană, produsele apicole
3.Vizite la Bifix (ceaiuri pentru toată 
familia), Janton (producție organică 
de vin)

Vizite exemple de succes
1. Prezentare de exemple de bune 
practici - Centrul de Consultanță în 
Agricultură, Wiatrowy Sad (fabrică de 
legume și sucuri ecologice)
2. Muzeul Interactiv bazat pe cultură 
(degustare produse regionale îmbinat cu 
ateliere de producție de turtă dulce )

27 februarie                                        28 februarie   
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Sesiunea plenară

 Prezentarea în variantă draft a Planurilor de 
Acțiune Locale din regiunile partenere

 Discuții privind stadiul elaborării planurilor 
de acțiune ale celorlalte regiuni partenere

 Prezentarea draftului Metodologiei de 
implementare a planurilor de acțiune
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Vizite, prezentări şi discuţii
la firme din sectorul ecologic 

Bifix
Producție de ceaiuri, dulcețuri și fructe uscate bazate pe resurse 

naturale și ecologice

Janton
Leader pe piața poloneză în domeniul producerii de băuturi pe 

bază de struguri și sucuri de fructe 

Uniejow – Thermal Health Resort
Vizitatorilor le-au fost făcute cunoscute proprietățile benefice și 

curative ale băilor termale, dar și faptul că apa termală este 
folosită în producerea și prepararea mâncării

Centrul de Consultanță în Agricultură
Dezbatere publica referitor la necesitatea si implicarea actorilor 

principali ai regiunii în domeniul agriculturii ecologice

Wiatrowy Sad- fabrică de legume organice și sucuri 

din ferma proprie

Wiatrowy Sad- fabrică de legume organice și sucuri 
ecologice

Companie familială, producătoare de sucuri naturale și ecologice 
din ferma proprie

Muzeul Interactiv in aer liber
O importantă atracție turistică, dotată cu sprijinul fondurilor 

europene unde vizitatorii au participat la ateliere de realizare de 
turtă dulce.
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Bifix – ceai pentru 
toată familia
 Companie 

producătoare de 
ceaiuri, dulcețuri, 
fructe uscate din 1992

 Resursele sunt proprii, 
naturale și ecologice

 Dețin și procesul de 
ambalare și livrare al 
acestora

 Sunt cunoscuți în 
Polonia pentru nivelul 
ridicat al calității 
produselor și prețul 
rezonabil

Bifix
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Janton

 În orășelul Dobron, 
ajungem la sediul central 
al companiei Janton, lider 
pe piața poloneză în 
domeniul producerii de 
băuturi pe bază de 
struguri și vin de fructe, 
înființați din 1976

 Sediul deține o parte 
importantă în domeniul 
studiul și cercetării, unde 
dezvoltă și implementează 
noi idei

 Este locul unde ajung mare 
parte don struguri atât din 
Polonia, cât și din Europa 
de Est și Centrală
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Uniejów –
Thermal Health
Resort
 Următorul pas important 

a fost vizita la Uniejów
 Invitaților le-au fost 

făcute cunoscute 
proprietățile benefice 
curative ale băilor 
termale în vindecarea de 
diverse afecțiuni 

 Noutatea momentului a fost să cunoaștem faptul că apa termală este 
folosită în producerea și procesarea produselor alimentare

 Un astfel de exemplu “castravetele termal” care a fost degustat
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Centrul de Consultanță                  în Agricultură
 A doua zi a demarat cu vizita în Bratoszowice la Centrul de 

Consultanță în Agricultură al regiunii Lodzkie, conferință deschisă 
de către directorul centrului, care a dezbătut situația agriculturii 
ecologice și nevoile acesteia

 Instituții și agenți 
economici au participat la 
dezbatere: Camera de 
Agricultură Lodzkie, 
Institutul de Horticultură 
cât și proprietari de ferme 
ecologice și o stupină 
ecologică
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Wiatrowy Sad- fabrică de legume 
organice și sucuri ecologice

 Delegația celor 8 state membre a vizitat o companie    
familială, care produce sucuri din fructe din livada proprie.

 Sucurile Wiatrowy Sad sunt 
presate din fructe întregi, 
naturale și                       
sănătoase

 Recent a fost integrată și 
producția de sucuri 
ecologice
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Muzeul Interactiv în aer liber 
din Nagawki

 Ultimul punct de atracție 
în cadrul vizitei de bune 
practici, a fost la Muzeul 
Interactiv în aer liber 
Nagawki

 Centru dotat cu sprijinul 
fondurilor europene

 S-au degustat produse 
tradiționale 

 Participare la ateliere de 
creare de turtă dulce



13

Întâlniri de proiect, sesiuni plenare 
și vizite de bune practici 

Pe perioada vizitei de studiu, întâlnirile de lucru s-au desfășurat în 
cele mai inedite locații cu scopul de a acoperi partea logistică și 

administrativă a proiectului

 Discuții despre politice publice și impactul sectorului ecologic 
despre acestea

 Finalizarea fazei 1 a proiectului și inițierea activităților pentru 
faza 2

 Planurile de Acțiune Locale ale Sectorului Ecologic



14

Delegaţia SME Organics 



Mulţumim !  
Membri ai Comitetului Regional de Reprezentanți:

Angelica BACIU, DAJ Cluj 
Dan COCOȘILĂ, CJMM
Ioana DRAGOȘ, ADR Nord-Vest
Alexandra CĂTANĂ, ADR Nord-Vest. 


