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60 de participanţi din 8 ţări



Delegația Romaniei:

-

-

-

Rodica TRIȘCĂ, director liceul
tehnologic AL.Borza, Cluj-Napoca
Mirela Irina CORDEA,
prof.univ.dr.la Fac.de Horticultură
in cadrul USAMV Cluj
Teodora MihaelaTARCZA,
vicepreședinte Asociația de
Cercetare și Promovare a
Produselor Agroalimentare,
Crișana(ACPPA Crișana)
Cristina Doina David, asistent
manager de proiect de la ADR
Nord-Vest.
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Guvernul Regional al Regiunii APULIA
- regiune situată în sud-estul Italiei, cu o populație de aproximativ 4 milioane
de locuitori
- considerată ca fiind regiunea cu cea mai dinamică dezvoltare din sudul Italiei
- agricultura este cel mai important sector de activitate din punct de vedere
economic
- este un lider în exportul de grâu, ulei de măsline și roșii
- cele mai multe specializări de fabricație se găsesc în fabricarea produselor
alimentare, textile și a produselor din metal.
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CIHEAM – Centrul Internațional Mediteranean pentru Studii
Agronomice postuniversitare
-

Organizație interguvernamentală,
incluzând
13
țări mediteraneene:
Albania, Algeria, Egipt, Spania, Franța,
Grecia, Italia, Liban, Malta, Maroc,
Portugalia, Tunisia și Turcia.
- Sediul la Paris, inaugurat în 1962.
- Misiune: promovarea agriculturii
durabile în Marea Mediterană, pe 3
paliere: educație, cercetare și cooperare
- Domenii de interes Managementul
Resurselor de Apă, Agricultură irigată,
Tehnologii durabile pentru producerea
fructelor
și legumelor în Marea
Mediterană, Agricultura ecologică,
Agricultură durabilă, Alimentație și
dezvoltare rurală, E-Learning
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AGENDA VIZITEI DE BUNE PRACTICI
6 februarie

Sesiunea
plenară
1.Sectorul ecologic
în regiunea Puglia
2. Bune practici de
la actorii locali
3. Canale de
comercializare de
succes

8 februarie

Vizite exemple
de success
1. Fabrică de ulei de
măsline ecologic
2. Fabrica de paste
făinoase ecologice
3. Agro-ferma
didactică ecologică
4. Magazin de
produse ecologice

Workshopuri
paralele
1. Producție și
procesare
2. Comercializare și
marketing
3. Instruire și
consultanță
4. Guvernanță și lanț
de valoare
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Agendă PLENARĂ
Inițiative și măsuri pentru susținerea competitivității în sectorul ecologic
CIHEAM – Bari , Centrul Internațional Mediteranean
pentru studii agronomince postuniversitare

Guvernul Regional al Regiunii Puglia
Proiecte pentru dezvoltare regională
Platforma FEDERBIO-FIP
Platforma pentru gestionarea trasabilității
produselor ecologice – http://fip.bio
Observatorul Regional pentru Dezvoltarea Agriculturii Organice in Puglia,
crearea unei relații continue și directe cu operatorii interesați în dezvoltarea armonioasă
a agriculturii organice în regiune – http://www.biologicopuglia.it/
Forumul de Agricultura socială - practică de dezvoltare locală durabilă pe plan social,
economic și ecologic, ca parte a agriculturii multifuncționale ce poate oferi o gamă largă
de servicii menite să urmărească bunăstarea persoanelor dezavantajate,
http://www.forumagriculturasociale.it.,
BioL –societate cu răspundere limitată, înființată în anul 1991, care promovează
inițiativele de dezvoltare locale și regionale in domeniul agriculturii ecologicehttp://www.premiobiol.it
EcorNaturaSi- fondată in 2009, este cel mai mare distribuitor en-gros de produse
ecologice și biodinamice pentru lanțurile de supermaketuri din regiunea Puglia –
http://ecornaturasi.it
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Agendă VIZITE:
Vizite, prezentări şi discuţii la firme din sectorul ecologic
Buono Bio

Lanturi de magazine care comercializează exclusiv produse
certificate ecologic
http://www.buonoebio.1200.it/

GRANARO- Fabrica de paste fainoase/paste de tomate
http://www.granoro.it/en

FINOLOVA – Fabrica de uleiuri de masline
http://www.cno.it/gruppo-cno/finoliva

Ferma agroturistică didactica – Madonna dell Assunta
http://www.agriturismo.it/en/farmhouse/apulia/bari/Madonna
dellAssunta
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VIZITA LA FABRICA DE ULEIURI FINOLIVA

 fabrică de ulei de măsline de înaltă calitate, înființată in anul
1999
 furnizează asistență tehnică de inaltă calificare pe lanțul de
de valoare (producere,procesare,certificare, ambalare și
distribuție (100% materie primă italiană)
 uleiurile provin în principal din plantațiile de măslini ale
structurile asociate, asigurându-se astfel o piață de
desfacere pentru producția locală și furnizarea garanției
consumatorului privind originea ecologică a materiei prime.
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Vizita la fabrica de paste făinoase Granaro
 GRANORO prin Gama Organic
oferă o gamă largă de
produse(paste făinoase și paste de
tomate) potrivite pentru toată
lumea, adulți și copii deopotrivă.
 Aceste produse se realizează
folosind numai materii prime
obținute prin metode specifice
agriculturii ecologice, reglementate
la nivel european
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VIZITA LA MAGAZINUL BUONO E BIO
Testare produse ecologice
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Ferma agroturistică Masseria
Didattica Madonna dell
Assunta(ALTAMURA)
-afacere de familie, din generaţii a
familiei Dibenedetto
- este o fermă-mănăstire construită
de călugării franciscani în anul 1600
-fermă ecologică certificată din
1990
-Deține culturi ecologice de
cereale,legume, fructe si sere proprii
-Dispune de o ferma de animale
certificată ecologic
-Restaurant ecologic (din producţia
proprie)
-Magazin Bio (produse ecologice
proaspete şi procesate: făină,
brânzeturi, mezeluri etc.)
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Agendă
Workshopuri tematice paralele

Producţie şi
procesare

Instruire și
consultanţă de
specialitate

Comercializare
şi marketing

Eficienţa lanţului
de valoare şi
guvernanţă

Componentele lanţului de valoare al sectorului ecologic
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Delegaţia SME Organics
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Mulţumim !
Membri ai Comitetului Regional de Reprezentanţi:
Rodica Trișcă – Liceul tehnologic Al.Borza,Cluj-Napoca
Mirela Cordea – USAMV Cluj
Teodora Tarcza – Asociația de cercetare și promovare a
produselor agroalimentare Crișana (ACPPA-Crișana)
Cristina David – ADR Nord-Vest

