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-Creșterea competitivității IMM-urilor în sectorul
ecologic-SME ORGANICS- manager de proiect
Fundacion MODERNA-Navarra Spania

-11 parteneri din 8 țări europene: Spania, Italia,
Elveția,Polonia,România,Finlanda, Franța,Belgia

-Proiect început în 1.04.2016, perioada de
implementare de 48 de luni

-Partenerul român-ADR Nord-Vest

-Co-partenere- 34 de organizații, în Comitetul
Regional de Reprezentanți SME Organics

-Școala noastră este co-partener al ADR Nord –
Vest ,pregătește elevi și în specializări din sectorul
agricol și beneficiază de informațiile ce urmează a fi
diseminate, de materiale de informare și
documentare,fiind implicată în măsurile și acțiunile
rezultate din proiect



OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

-SME-ORGANICS îşi propune să îmbunătăţ-
ească politicile regionale, facilitând utilizarea 
în comun a unor instrumente de finanţare ale 
Uniunii Europene cu scopul de a creşte 
competitivitatea IMM-urilor active în sectorul 
ecologic din regiunile partenere. 

-Proiectul va facilita schimbul de experienţă 
între regiunile partenere şi dezvoltarea unor 
Planuri de Acţiune Regională pentru 
promovarea sectorului ecologic.     



Resources needed

Fazele şi activităţile proiectului:

Faza 1: Schimbul de experienţă şi definirea 
planurilor de acţiune regionale (24 luni)
Faza 2: Monitorizarea Planurilor de Acţiune 
Regionale (24 luni)

Principalele rezultate:  
Metoda pentru analiza/diagnosticul la nivel 
local/regional,  recomandări privind utilizarea 
CLLD ca instrument de mobilizare a părţilor 
interesate de dezvoltarea regională, rapoarte 
regionale cu rezultatele Fazei de diagnostic, 
inventarul bunelor practici,  rezumate de 
politici regionale,  Planuri de Acţiune 
Regionale,  recomandări pentru utilizarea 
adecvată a instrumentelor de finanţare pentru 
o dezvoltare sistemică  a Planurilor de 
Acţiune Regionale în sectorul ecologic.



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

-Prezentări în plen

-Vizite de lucru:Buono e Bio(CIBI)-Bari-
magazin,restaurant ECO,

-FINOLIVA GLOBAL SERVICE SPA(fabrică de ulei 
de măsline,fabrică de paste făinoase) ,-

-Fermă de agroturism,

- Universitatea CIHEAM MAIB cu Departament 
organic,Câmp experimental,Casa Verde

-Work-shop-uri:Producători și procesatori, 
Marketing și comercial, Lanțul de valoare și 
guvernanță, Formare profesională.



FORMARE PROFESIONALĂ

-Prezentarea unui exemplu de bune-
practici:colectarea nevoilor de formare,cursurile au 
fost ținute de experți din producție, și-au școlarizat 
mentori

-Au realizat cursuri în care au format competențe 
pentru:-Plan de afaceri

- Marketing

- Comunicare

- Fondul de dezvoltare



Evidence of success 
(results achieved)

IDEI CARE SĂ CONDUCĂ LA DEZVOLTAREA
AGRICULTURII ECOLOGICE:

-Coerență la nivelul legislației europene în 
domeniul certificării produselor ecologice

-Conlucrare între ministerele: Agriculturii,
Economiei, Educației ,Universitățile de profil, 
Camerele de comerț și industrie și Asociațiile 
agricultorilor

-proiecte de educare și susținere a fermierilor,la 
nivel european



Difficulties encountered/ 
lessons learned

Din lanțul abordării integrale a cunoștințelor și 
activităților:

-fermieri, procesatori, riteileri, cercetători,         
formatori,legiuitori, ministeriabili

Agricultură socială-sunt implicați bolnavi psihic, 
bătrâni, deținuți, persoane în situații dificile, pentru 
reintegrare,pentru terapie



EDUCAREA CONSUMATORILOR:
-etichete și sigle speciale
-magazine speciale
-schimbarea mentalității consumatorilor prin 
educație formală, informală și nonformală:

-elevi-curriculă,proiecte,temetici 
specifice, concursuri   

-consumatori-mass media(vedete TV),
reclame,etichete atractive, oferte, 
promoții



Difficulties encountered/

La nivelul școlii noastre pregătim tineri în domeniu 
agricol, specializările:tehnician în agricultură 
ecologică(2012-2016- 8 clase-11absolvenți), 
tehnician în agricultură(2012-2016- 6 clase-74 
absolvenți),tehnician cadastru-topograf(2012-2016-
8 clase-80 absolvenți)

Educația ecologică nonformală  o realizăm prin 
tematicile orelor de dirigenție,prin concursurile 
,,ECO ȘCOALA,, FESTIVALUL TOAMNEI,, 
,,EDUCAȚIE SĂNATOASĂ VERSUS EDUCAȚIE 
NESĂNATOASĂ,,



Project smedia

Thank you! 

Questions welcome


