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 19 – 21 apr. 2017

 60 de participanţi din 8 ţări

(Spania, Franța, Elveția, Belgia 
Italia, România, Finlanda și 
Polonia) 

 Delegația Romaniei:
- Georgeta Elena PAȘCAN, 

director ECOINSPECT,Cluj-
Napoca 

- Ovidiu PINTEA, administrator 
OPTIMA GROUP (platforma 
Târgul Agro)

- Maria Turtureanu, director 
executiv GAL Țara Oașului

- Cristina Doina David, asistent 
manager de proiect ADR Nord-
Vest. 



3

AGENDA VIZITEI DE BUNE PRACTICI 

Sesiunea 
plenară

1. Sectorul ecologic 
din regiunea
Lombardia
2. Exemple de bună
practică din 
domeniul 
achizitiilor publice
și al comercializării

Vizite exemple 
de success

1. Producător de 
vinuri ecologice –
SAN MICHELE VINI
2. Întâlnire cu 
reprezentanții a 6 
IMM-uri cu profiluri 
de activitate 
ecologice la CCIA 
Brescia
3. Producător de 
vinuri ecologice –
BARONE PIZZINI

Workshopuri 
paralele 

1. Producție și 
procesare
2. Comercializare și 
marketing
3. Instruire și 
consultanță
4. Guvernanță și lanț 
de valoare 

19 aprilie 20 aprilie 21 aprilie
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Agendă PLENARĂ
Inițiative și măsuri pentru susținerea competitivității IMM-urilor din 

sectorul ecologic, regiunea LOMBARDIA - 19 apr. 2017

Unioncamere Lombardia asociația Camerelor de Comerț, Industrie, Agricultură și 
Artizanat din Regiunea Lombardia – reunește 12 Camere de Comert
Scopul - Coordonare si asistenta acordata Camerelor de Comert, promovarea IMM-urilor, 
internationalizarea IMM-urilor, sustinerea activitatii de cercetare si inovare 
http://www.lom.camcom.it/

Asociația Vivi Verde
Fondată in 1992, reuneste 97 de producători ecologici,  1.170 de magazine in toata țara, 
reprezentând peste 18,5% din piata de prod. ecologice din Italia(alimente și cosmetice) 
http://www.e-coop.it/viviverde

Bioregione – studiu realizat de Facultatea de Agronomie din cadrul Universitatii din 
Milano privind corelarea cererii cu oferta in cadrul proceselor de achizitie publica a 
produselor ecologice destinate cantinelor din scoli, spitale, azile , sanatoria etc) 

Bio c’ Bon – divizia MILANO - Lanturi de magazine care comercializează exclusiv 
produse certificate ecologic, acordând atenție calității și gustului acestora
http://www.bio-c-bon.eu/it



5


Gazda vizitei - Camera de Comerț Lombardia

 Unioncamere Lombardia este asociația a 12 Camere de Comerț, 
Industrie, Agricultură și Artizanat din Regiunea Lombardia.

- Sediul central se află în Milano (Via Ercole Oldofredi 23) și dispune și 
de un birou la Bruxelles care facilitează contactele dintre Camerele de 
Comerț din Lombardia și Comunitatea Europeană

 Misiune: promovarea politicilor/programelor care susțin dezvoltarea 
activității celor 800.000 de IMM-uri din Regiunea Lombardia

 Domenii de interes
- Informații economice pentru dezvoltarea locală 
- Promovarea internaționalizării întreprinderilor mici și mijlocii 
- Promovarea cercetării și inovării IMM-urilor 
- Coordonarea și asistența Camerelor de Comerț componente
- Promovarea Agriculturii ecologice durabile
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Regiunea LOMBARDIA - Lombardia este una dintre cele 20 de 
regiuni ale Italiei cu capitala la Milano.

- regiunea cu cea mai mare 
populație(9.992.307locuitori, 
reprezentând 16,41% din populația 
Italiei), 

- cea mai bogată regiune din Italia și una 
dintre cele mai bogate din Europa

- 22.850 ha certificate eco in 2016(pe 
primul loc provincia Pavia, urmată de 
Mantova și Brescia)

- 2.132 operatori eco certificați, din care:
- 1.091 producători(din care 77% 

prod.vegetale, 3,5% 
prod.animaliere, restul ferme 
mixte 19,5%)

- 787 procesatori (Milano, Brescia,
Bergamo)

- 304 distribuitori/comercianți
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Agendă VIZITE: 20 apr.2017

Vizite, prezentări şi discuţii la firme din sectorul ecologic 

san michele vini – Regiunea Brescia (Monte Netto)- producator
si procesator de vinuri ecologice (4 tipuri- Carme, 
Marzemino,1884, Netto)
http://www.sanmichelevini.iT

Camera de Comert din Brescia - prezentare 6 exemple IMM-uri 
din sectorul ecologic din Brescia, 
http://www.bs.camcon.it/

Barone Pizzini – Regiunea Franciacorta (producator si
procesator de vinuri spumante ecologice)
http://www.baronepizzini.it/en/
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Agendă 
Workshopuri tematice paralele 21 apr.2017

Producţie şi 
procesare

Instruire și  
consultanţă de 

specialitate
Comercializare 

şi marketing
Eficienţa lanţului 

de valoare şi 
guvernanţă

Componentele lanţului de valoare al sectorului ecologic  - Sesiune plenară 
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Delegaţia SME Organics 



Mulţumim !  
Membri ai Comitetului Regional de Reprezentanţi:

Elena Georgeta Pașcan – ECOINSPECT,Cluj-Napoca 
Ovidiu Pintea – OPTIMA GROUP, Cluj-Napoca
Maria Turtureanu – Gal Țara Oașului, jud.Satu-Mare
Cristina David – ADR Nord-Vest 


