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Enhancing SME competitiveness and sustainability in the organic sector 

Creşterea competitivităţii IMMurilor din sectorul ecologic

Obiectiv: îmbunătăţirea politicilor suport pentru IMMuri pe lanţul valoric al produselor ecologice, prin 

elaborarea şi apoi monitorizarea unor Planuri de Acţiune Regionale (Organic Action Plans) pentru fiecare 

dintre regiunile partenere. 

Perioada de implementare: 4 ani, 1 aprilie 2016 – 31 martie 2020

Parteneriat: 11 organizaţii din 7 ţări europene: Spania, Belgia, Elveția, Franța, Finlanda, Polonia, România

Buget: 2.289.834 euro, bugetul ADR Nord-Vest: 92.951 euro – din prgrogramul Interreg Europe

Activități: 

1. For regional al sectorului – Comitetul Regional de Reprezentanți 

2. Elaborarea diagnozei regionale în context european şi naţional

2. Schimb de experienţă şi bune practici între actorii din regiunile partenere

3. Elaborare Plan Regional de Acţiune :

- identificarea măsurilor şi acţiunilor care să susţină competitivitatea agriculturii 

ecologice şi a industriilor care utilizeaza produsele agricole (alimentara, altele)

- sinergii între politicile agricole, cele privind competitivitatea IMMurilor, 

de cercetare-inovare, cele de dezvoltare regională, locală  

4. Monitorizarea implementării Planului Regional de Acţiune - in perioada aprilie 2018- martie 2020

2016 – martie 2018
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Comitetul Regional de Reprezentanţi 

➢For reprezentativ  pentru sectorul ecologic regional/naţional: experţi care acoperă lanţul de valoare al 

sectorului ecologic

➢ 35 de organizații din Regiunea Nord-Vest: AFIR, APIA, direcţii agricole judeţene, consilii județene, 

organisme de inspecție și certificare ecologică, GALuri și FNGAL, universităţi, institute de 

cercetare, clustere şi asociaţii care activează în industria alimentară, FNAE, BIOTERRA, firme de 

IT care susţin comercializarea on-line al produselor ecologice precum şi producători, procesatori şi 

comercianți de produse ecologice.

Activități și contribuții ale membrilor Comitetului – ETAPA1: 

- participarea la 4 întâlniri regionale semestriale ale Comitetului SME Organics 

- participarea a 15 membri ai grupului la 7 vizite de bune practici în regiunile partenere 

- input la elaborarea diagnozei regionale, a analizei SWOT și a măsurilor Planului de Acțiune, după caz: 

date statistice, informaţii, recomandări, observaţii, etc 

- avizarea diagnozei regionale și a Planului de Acțiune

- input la identificarea de bune practici: acţiuni de succes cu impact în dezvoltarea sectorului ecologic

- implicare/participare la evenimentul regional de diseminare al proiectului la Cluj (Conferința BIOTERRA, 

oct 2017), la Conferința Interregională și Vizitele de bune practici organizate la Cluj (nov 2017) cu 

participarea partnerilor străini și la evenimentele europene de diseminarea a rezultatelor SME Organics la 

Biofach (15.03.2018) și la Bruxeles (Etapa 1, 23.03.2018)

- promovarea și susținerea acţiunilor proiectului  

ETAPA 2: 

➢4 întâlniri semestriale (2016-2020) – monitorizarea Planului Regional de Acţiune

➢ contribuție la implementarea Planului Regional de Acțiune  

➢participarea a 2 reprezentnați la evenimentul final SME Organics, la Bruxelles (Etapa 2, 2020) 
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Schimb de experienţă 
şi bune practici 

➢Spania: Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Navarra/ 
Institutul pentru Tehnologii şi Infrastructuri Agricole 
Navarra (coordonator)
➢Spania: Guvernul Regiunii Navarra prin 
Departamentul de Dezvoltare Rurală, Mediu şi 
Administraţie Publică 
➢Belgia: IFOAM-EU Fundatia Internationala de 
Agricultură Organică (Advisory partner)
➢Elveţia :FIBL – Institutul de Cercetare în Agricultură 
Ecologică 
➢Franţa: Asociaţia INTERBIO a Regiunii Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes
➢Italia: CIHEAM MAIB- Institutul Mediteranean de 
Agronomie din Bari 
➢Italia: Guvernul Regiunii Puglia
➢Italia: Unioncamere Lombardia 
➢România: ADR Nord-Vest
➢Polonia: Guvernul Regiunii Lodzkie 
➢Finlanda: Universitatea Seinäjoki de Ştiinte Aplicate 

➢7 Vizite de bune practici, împreună cu membrii Comitului Regional de Reprezentanţi

➢ Fişe de bune practici înaintate de fiecare partener/regiune, împărtăşite, preluate, adaptate specificului 

fiecărei ţări
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Transfer de BUNE PRACTICI
50 de inițiative de succes din cele 7 țări

PUBLICE și PRIVATE

18 reprezentanți din Regiunea Nord-Vest  

BIO Partner – distribuitor produse bio

Curs Oțet ecologic – FiBL

BIO Marché – târg anual ecologic

Migros și COOP – supermarketuri – cooperative

Fermă BIO cu pensiune și restaurant

Abator BIO carne porc

BIO Bank – trasabilitate și info on-line 

FederBIO – trasabilitate tranzacții eco

Buono e Bio – lanț de magazine ecologice 

Ferme sociale agro-pedagogice – rețea  

MEDAB  – incubator agro în cadrul CIHEAM

Finoliva - rețea trasabilitate uleiuri BIO

COOP Vivi e verde – mazagazine eco - cooperative

Bio c’Bon – lanț de magazine ecologice (Fr)

Catering public – 20% ecologic 
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Transfer de BUNE PRACTICI
50 de inițiative de succes din cele 7 țări

PUBLICE și PRIVATE 

18 reprezentanți din Regiunea Nord-Vest

REKO Rings – rețea de puncte de comenzi Fb 

STEPS to ORGANIC – program etichetare 

restaurante și cantine 

Jimmy Icecream – înghețată ecologică 

Organic Food Finland – consiliere pt export 

Produse Spelta – moară și produse alimentare

Catering public – portal, cluster 

TBE – etichetă pentru localitați eco 

VAL BIO OUEST – cluster sector ecologic

etichetă regională produse bio 

BIO Sud Ouest France – brand regional bio 

Buono e Bio – lanț de magazine ecologice 

Pol Marachaige BIO – incubator public bio  

BIOCOOP – lanț de magazine bio – cooperativă 

Landare – asociație de consumatori eco 

Trigo Limpio – asociație de crescători bovine eco 

INTIA – instruire, consiliere și inovare 

Programul Fructul în școli – ecologic (20%)
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Transfer de BUNE PRACTICI

inițiative de succes din România/ Nord-Vest 

PUBLICE și PRIVATE 
Transilvania Acasa – Clusterul AgroTransilvania 

• Stand de produse locale în supermarketuri

• Negociere din partea clusterului 

• Model pe lanțul scurt 

Platforma Târgul Agro – Clusterul ClujIT (Optima Group și ArtSoft Consult)

• Portal on-line pentru comercializare 

• Model pe lanțul scurt, legatura directă cu producătorul 

• https://www.targulagro.ro/

Școala ecologică – Prof. Dr. Avram Fițiu

• Instruire și consiliere

• Cursuri de agricultură ecologică în mediul rural

• Cursuri disponibile on-line pe canal youtube

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLTpX3Cb6ZsMIb8uFMMEneGRjOY5zNW2Z3

CASA BIO – magazin produse ecologice, producător produse apicole Bio 

Coșurile tărănești – Coșul Verde, Cutia de legume, ASAT, etc

Asociații cu profil ecologic – BIOTERRA, FNAE

• Instruiri 

• Participări la târguri și expoziții 

• Organizare de conferințe anuale

• Organizare vizite de bune practici în Europa

• Publicații 

Asociații cu profil agro – Produs de Cluj, ACPPA Crișana, Clusterul Agro-Food-Ind Napoca

• Susținerea din partea autorităților județene 

• Proiecte, inițiative 

Susținere guvernamentală – HG864/2014, HG 759/2010, HG 1195/2008

• Alocări suplimentare de subvenții pentru sectorul ecologic 
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Eveniment regional de diseminare a proiectului

➢ peste 250 de participanți 

➢ diseminare presa locală și națională 
➢ http://www.nord-vest.ro/masuri-inovative-propuse-planul-de-actiune-

pentru-agricultura-ecologica-la-cluj-napoca/

➢ https://www.gazetadeagricultura.info/targuri-expozitii/615-intalniri-si-

conferinte/20430-masuri-inovative-planul-de-actiune-pentru-agricultura-

ecologica-la-conferinta-nationala-a-bioagricultorilor.html

➢ http://www.eco-ferma.ro/masuri-inovative-planul-de-actiune-pentru-

agricultura-ecologica-la-cluj-napoca/

➢ http://www.agrostandard.ro/peste-250-de-participanti-la-conferinta-

nationala-a-bioagricultorilor-din-romsnia/

Conferința Națională a Bioagricultorilor din România – BIOTERRA
Agricultura ecologică în România la 10 ani de la integrarea în UE

28 octombrie 2017, USAMV Cluj-Napoca  
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➢ 40 de participanți din 7 țări europene  

➢ Conferința interregională, 28.11.2017, USAMV Cluj: 

• Sectorul ecologic în Ro/ NV

• USAMV în sprijinul sectorului ecologic

• Bune practici: Transilvania Acasa, Târgul Agro

• Planuri de Acțiune Regionale (NV Ro, Lb IT, LZ Pl) 

➢ Vizite de bune practici, 29.11.2017:

• CIA Aboliv – salinatele

• Luna Solai – ulei presat la rece (eco)

• Casa BIO – produse apicole bio românești

Conferință interregională și vizite de bune practici
Cluj, România  

➢ https://www.nord-vest.ro/vizita-de-bune-practici-in-sectorul-agro-alimentar-ecologic/

➢https://www.interregeurope.eu/smeorganics/news/news-article/2425/7th-sme-organics-field-visit-to-north-west/

➢http://eurostiri.eu/delegatie-europeana-regiunea-nord-vest-vizita-de-bune-practici-sectorul-agro-alimentar-ecologic/

➢https://twitter.com/smeorganics

➢https://www.facebook.com/SMEorganics/

https://www.facebook.com/SMEorganics/
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➢ 45’  workshop în cadrul celui mai mare târg european de produse ecologice BIOFACH 2018, la 

Nuremberg în Germania, 15 martie 2018

➢ standuri IFOAM-EU, FiBL Elveția, INTERBIO France, 

Workshop SME Organics la BIOFACH 2018
Nurremberg, Germania   

https://www.biofach.de/en/events/vortrag/using-organic-action-plans-to-enhance-sme-competitiveness-and-

sustainability-in-european-regions/688342#top
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➢ 23 martie 2018 - Conferință Finală de 

diseminare a rezultatelor proiectului, la Business 

Europe în Bruxelles

➢ 22 martie – Recepție organizată de 

Reprezentanța Regiunii Puglia (IT)  la Bruxelles

Conferința finală SME Organics (Etapa 1)
Bruxelles, Belgia    

Speakeri de la: 
• IFOAM EU (BE)
• Organic Reasearch Center 

(UK)
• Comisia Europeană
• Comitetul Regiunilor
Planurile de acțiune din:
- Aargau (Elveția)
- Lombardia (Italia)
- Aquitaine (Franța)
- Nord-Vest (România)

Masă rotundă cu participarea: : 
• CIHEAM Bari (IT)
• Guvernul Regiunii Puglia 

(Ministerul Agriculturii)
• IFOAM-EU
• Organic Reasearch Center 

(UK)
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Diagnoza: document de analiză a sectorului de agriculută ecologică pe lanțul de valoare (istoricul

conceptului, analiză statistică la nivel european, național și regional; reglementări europene și

naționale,procedura de certificare, asociații suport din domeniu, aparatul public de specialitate, politicile și

programele care se adresează domeniului.

Analiză SWOT pe componentele: 

1. Producţie şi prelucrare

2. Comercializare şi marketing

3. Formare, instruire şi consiliere

4. Eficienţa lanţului de valoare şi a guvernanţei 

Planul Regional de Acțiune: inițiativă unică la nivel regional/ național 

Fundamentare pe baza analizei-diagnostic și a transferului de bune practici  

Viziune - Obiective – Axe prioritare – Măsuri/ acțiuni 

Sinergii între politicile agricole, cele privind competitivitatea IMMurilor, de cercetare-inovare, cele de  

dezvoltare regională, locală  

Recomandări de politică publică / inventarul programelor care pot susține sectorul

Ghid de elaborare de Planuri de Acțiune pentru sectorul ecologic, însoți de fișe bune practici  

Monitorizarea implementării Planului Regional de Acţiune: 2018 – 2020

Contribuția organizațiilor la implementarea Planului: MADR și structurile din teritoriu, direcțiile 

agricole, consiliile județene, GALurile, asociațiile și clusterele, grupurile de producători, universitatea, 

institutele de cercetare  

Diagnoză regională în context național și european 
PLAN DE ACȚIUNE Regional pentru Sectorul Ecologic



14

PLANURI DE ACȚIUNE pentru Sectorul Ecologic 
în EUROPA

Al doilea Plan de Acțiune al Uniunii Europene European Union Action Plan, 2014: 
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/act_en.pdf
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➢ http://www.nord-vest.ro/vizita-de-bune-practici-in-

sectorul-agro-alimentar-ecologic/

➢ http://eurostiri.eu/delegatie-europeana-regiunea-nord-

vest-vizita-de-bune-practici-sectorul-agro-alimentar-

ecologic/

➢ http://www.nord-vest.ro/masuri-inovative-propuse-

planul-de-actiune-pentru-agricultura-ecologica-la-cluj-

napoca/

➢ http://www.nord-vest.ro/agricultura-ecologica-din-

romania-la-10-ani-de-la-aderarea-la-uniunea-

europeana/

➢ http://www.nord-vest.ro/sectorul-bio-ecologic-sub-

lupa-in-regiunea-nord-vest/

➢ https://www.nord-vest.ro/regiunea-nord-vest-

beneficiaza-de-bune-practici-europene-in-sectorul-

ecologic-proiect-sme-organics/

➢ http://asociatiacrisana.ro/intalnirea-comitetului-

regional-de-reprezentanti-sme-organics/

➢ http://agrocluster.ro/agrotransilvania-cluster-model-

de-bune-practici-in-cadrul-proiectului-sme-organics-

la-pamplona-spania/

➢ https://www.nord-vest.ro/start-de-proiect-interreg-

europe-al-adr-nord-vest-sme-organics/

Promovare, sinergii și conștientizare



Vă multumim pentru atenţie!  

Echipa ADR Nord-Vest 

Ioana Dragoş –manager proiect

Cristina David – expert implementare

Alexandra Cătană – expert implementare

https://www.interregeurope.eu/smeorganics/

https://twitter.com/smeorganics

https://www.facebook.com/SMEorganics/

http://www.nord-vest.ro/proiect-sme-organics/


