
INTERBIO Aquitaine – Limousin - Poitou Charentes

20-22 septembrie 2017

A șasea Vizită de bune practici

Bordeaux, FRANȚA 

Febr 2018, Cluj-Napoca 



2

✓ Delegația Romaniei:

- Rodica LĂZĂRICIU, 

vicepreședinte F.N.G.A.L. 

- Avram FIȚIU, secretar F.N.A.E.

- Ioana DRAGOȘ, manager 

proiect, ADR Nord-Vest

- Cristina Doina David, asistent 

manager proiect ADR Nord-Vest. 

Participanți 

✓ 20 – 22 sept. 2017

✓ 53 de participanţi din 8 ţări (Spania, Franța, Elveția, Belgia Italia, România,
Finlanda și Polonia) 
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Regiunea Nouvelle-Aquitaine

- cea mai mare regiune administrativă din Franța, situată în sud-vestul 

țării

- suprafața de 84.061 kmp(1/8 din țară) - și are aproximativ 5,8 

milioane locuitori

- cel mai mare oraș al său, Bordeaux, împreună cu suburbiile și 

orașele sale satelit, formează cea de-a 7-a cea mai mare zonă 

metropolitană a Franței, cu 850.000 de locuitori. 

- prima regiune agricolă din Europa în ceea ce privește cifra de 

afaceri 

- prima regiune franceză în ceea ce privește locurile de muncă din 

turism 

- este a cincea regiune franceză în ceea ce privește crearea de 

întreprinderi (toate sectoarele). 

- economia regiunii se bazează pe mai mulți piloni: agricultura 

diversificată, un set de podgorii celebre (vinul de Bordeaux, brandy 

de Cognac), dar și în sectoarele industriei aerospațiale, apărare, 

biotehnologie, chimie și, în general, cercetarea științifică, toate 

bazându-se pe o rețea de universități și licee
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Sectorul ecologic în Franța: creștere puternică 

Locuri de muncă în 
ferme ecologice 

in 2016

Teren agricol 
ecologic 

in 2016

a suprafeței ecologice 
nic area(in 2016 vs 2015)

Producatori ecologici
ecologiciorganici producers(in 2016 vs 2015) (in 2016 vs 2015)

Procesatori ecologici 

Procesare și distribuție de 
produse ecologice 

products

Locuri de 
muncă 

in 2016
Consumul 

familial 

euro –
piața produselor ecologice 

in 2016 

7 Mld 

Comercianți ecologici 
retailers(in 2016 vs 2015)
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✓

Gazda vizitei - INTERBIO

➢ Asociație care sprijină dezvoltarea sectorul ecologic în regiune

➢ 192 de membrii organizați în 4 colegii

➢ - producători

➢ - procesatori

➢ - cooperative

➢ - organizații asociate (organisme de certificare) 

➢ Comisiile de lucru (1 comitet pe sector)

- Fructe și legume

- Plante aromatice și medicinale

- Culturile de câmp

- Lactate

- Carne

- Viticultură

- Apicultură

- Piața organică

- Artizanat

Două comisii interprofesionale: Promovarea și alimentația publică
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✓PACT Regional pentru Sectorul Ecologic 

STAT – EUROPA – INTERBIO – Camera Regionala

pentru Agricultură – FRAB – Agenții de Apă LOIRE-

BRETAGNE AND ADOUR-GARONNE
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AGENDA VIZITEI DE BUNE PRACTICI 

Sesiune plenară

1. Prezentarea 
drafturilor Planurilor 
de Acțiune Ecologice 
ale partenerilor din 
Elveția, Spania și Italia 
(regiunea Puglia)  

2. Implementarea 
Planurilor de Acțiune 
Ecologice 
(metodologie)

Vizite exemple de 
succes

1. Prezentare de exemple 
de bune practici (Interbio-
Cluster catering public,  
Val Bio, Bio Sud Ouest 
France Regional brand)

2. Vizite la Piata 
Ecologica (Marche des 
Chartrons), Pole 
Maraîchage 
bio(Marmande), TBE 
labellised town, Biocoop 

Sesiune plenară 

1. Relevanța exemplelor 
de buna practici 
prezentate si vizitate 
pentru elaborarea 
planurilor de Acțiune 
Ecologice

2. Relevanța exemplelor 
de bune practici 
prezentate in cele 5 
vizite anterioare pentru 
elaborarea Planurilor de 
Actiune 

20 sept.                      21 sept.                           22 sept.  



8

Sesiunea plenară

➢ Prezentarea în variantă draft a Planurilor de 

Acțiune Locale din regiunile: - Aargau (Elveția) 

- Navarra (Spania)

- Puglia (Italia) 

➢ 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 

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

Cluster de alimentație publică cu produse ecologice

Val Bio Quest

Cluster economic care susține dezvoltarea agriculturii ecologice, de la 
producător la consumator, prin promovarea alimentației sănătoase  

Bio Sud Quest France 

Brand care atestă că producția și prelucrarea produselor respectă 
prevederile UE - criteriile de productie și procesare ecologice 

Pôle Maraîchage Bio

Cluster de tip incubator agricol, care asigura inserția profesională a 
tinerilor prin formarea lor ca fermieri ecologici 

TBE labellised town 

Etichetă creată de Interbio Nouvelle-Aquitaine pentru a sprijini 
recompensarea și promovarea autorităților locale care au atins cel 

puțin unul dintre cele 2 obiective ale Forumului Grenelle Environment

Biocoop

Liderul francez în distribuția produselor alimentare ecologice și a  
produselor cosmetice ecologice, model asociativ
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Biocoop

- Asociație inființată in anul 1986

- Cel mai mare lanț de magazine din Franța care 

comercializează produse alimentare 

și produse cosmetice certificate ecologic

- Actualmente reunește 17 grupuri de 

producători ecologici, o organizație a consumatorilor 

și 431 de magazine (cu peste 8500 de tipuri de produse comercializate)

- Dispune de o flotă proprie de mijloace de transport care

care asigură preluarea produselor de la producători și 

trasportul lor la reteaua proprie de magazine

- Responsabilitate socială – implicare in programe de 

sensibilizare   
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EtichetaTBE – Territoire bio engagé

- Eticheta TBE a fost creată de INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine în 2010 pentru a sprijini, recompensa și 
promova autoritățile locale care au atins cel puțin unul 
dintre obiectivele Forumului de Mediu Grenelle: 

- 6% din suprafața cultivată pentru agricultura 
ecologică 

- introducerea a 20 % din produsele ecologice în 
sectorul de alimenție publică(cantine școlare, 
restaurante, azile)
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Piața Bio – Bordeaux

- cea mai mare piață săptămânală de produse 

alimentare ecologice din regiunea

Nouvelle – Aquitaine
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Val Bio Ouest

-Val Bio Ouest :

- este un cluster economic care reunește 

companiile din domeniul alimentației și 

agriculturii ecologice. 

- este orientat în primul rând spre

industria prelucrătoare și urmărește să

adauge valoare produselor brute

- împreună cu autoritățile locale sprijină

managerii de proiect oferindu-le condiții

ideale pentru reușită, grație părților

interesate care lucrează împreună în

cadrul clusterului

- Fabrica de biscuiți

- Silo Bio Ouest

- reamenajarea unei

- fabrici vechi

- finalizare in 2020

- vânzări estimate de

- 8 mil.euro

- 26 locuri de muncă
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Cluster regional pentru sectorul de alimentație 
publică care utilizează produse ecologice certificate 

➢ Sprijină autoritățile locale care doresc să dezvolte introducerea produselor ecologice 
locale, certificate, in sistemul de catering public din școli, spitale, azile, restaurante etc 
(minim 20% produse organice introduse în meniul zilnic);

➢ S-a creat o platformă online(digital portal), la nivel regional, unde se postează , in 
mod transparent, oferte de produse ecologice pentru deservirea sistemul de catering 
public în vederea  asigurării unei alimentații sănătoase, la preturile cele mai 
avantajoase 

➢ Se estimează obținerea unui preț mediu de 2 euro/elev la meniul organic din care 
50% va fi suportat de bugetul local

❖ în Aquitaine : www.restocoaquitaine.com 

❖ în Poitou-Charentes : www.offrealimentairepoitoucharentes.com 

❖ în New-Aquitaine : www.restaurationcollectivena.fr 
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Bio Sud Ouest France Regional 
brand

➢ Brand lansat în anul 2013 din inițiativa consiliilor regionale din Aquitaine și 

Midi Pirinei ( 35 de companii de producție și procesare )

➢ Urmărește promovarea produselor ecologice in cele 2 regiuni și sprijinirea 

fermierilor ecologici prin identificarea clară a produselor ecologice prin 

aplicarea acestor etichete 

➢ marca răspunde la specificații stricte, 

➢ fiecare produs este supus aprobării comitetului de acreditare a brandului 

Bio Sud Ouest France(8 membri) 556 produse certificate , 

➢ numai organismele oficiale de certificare pot controla originea produselor 

Bio Sud Ouest France 

➢ Există acorduri semnate cu organismele de certificare
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Pôle Maraîchage Bio

- cluster creat la inițiativa Val de 
Garonne Agglomeration alături de alte 
5 organizații locale care își propune să 
sprijine instalarea tinerilor agricultori, să 
mențină grădinăritul ecologic, să 
promoveze agricultura ecologică și să 
dezvolte formarea și integrarea 
profesională a tinerilor fermieri (este o 
organizație de tipul înapoi la locul de 
muncă și o grădină de învățământ)

- Incubator de producție ecologică 
(stagiatură de 1 an, apoi tinerii primesc 
teren, printr-un credit avantajos) 
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Brasserie de la Lune 
Berărie BIO 

- 5 tipuri de bere ecologică (bio), din cereale cultivate și procesate în 
Sud-Estul Franței 

http://brasseurs-lalune.fr/

▪ DARWIN – BLONDE LAGER BIO

▪ APACH – BLONDE AMERICAN 

PALE ALE BIO

▪ AMBER ALE – ROUSSE AMBER 

ALE BIO

▪ LOUVE – WEISSBIER BIO

▪ LAGER – BLONDE LAGER BIO
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DARWIN
Magazin BIO și Restaurant  

- Magazin general BIO (imens) 

- Restaurant exclusiv BIO 

- Integrat în cultura urbană: spații de co-working, evenimente, reparații biciclete 

http://darwin.camp/
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CITE DU VIN 
Muzeul interactiv al Vinurilor 

- Parc tematic și muzeu interactiv dedicat Vinurilor  

(din zona Bordeaux – din Franța – din lumea întreagă)

- 90 mil euro, 7 ani de construcție  

- 20 de săli expoziționale, săli de seminarii, bibliotecă, 

magazin, restaurant, bar, galerie plutitoare   

http://www.laciteduvin.com/fr
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Sesiune de Matchmaking 
Bune practici din regiunile partenere

Biopartner – distribuitor en-gros BIO (Elvetia)

Public catering - (Lombardia, IT)

EkoCentria – Program Steps to Organic (Finlanda)  

MEDAB – incubator de afaceri (Puglia, IT) 
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Delegaţia SME Organics 



Mulţumim !  
Membri ai Comitetului Regional de Reprezentanţi:

Rodica LĂZĂRICIU – F.N.G.A.L. 

Avram FIȚIU – F.N.A.E.

Ioana DRAGOȘ – ADR Nord-Vest

Cristina DAVID – ADR Nord-Vest 


