
 

 

  

TEME: 

Strategiile pentru dezvoltarea producţiilor 

biologice în România 

 

Piaţa internaţională a produselor biologice: o nişă 

de 100 Mld de Euro în continuă expansiune 

 

Oportunităţile de dezvoltare a pieţei bio. De la 

producţia agricolă la procesarea şi vânzarea 

produselor: cazul Agricola Grains în România 

 

Strategiile celui mai mare cumpărător de producţii 

biologice în România 

 

Aspectele critice ale sistemului de certificare a 

produselor bio 

 

Inovaţiile tehnice pentru producţia agricolă 

 

Cadastrarea terenurilor agricole: o prioritate 

pentru agricultura României 
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Sala Madgearu (H2) 

29.10.2015  

09:30 – înregistrare 

participanţi 

10:00 – începere conferinţă 

 

 
DESCHIDERE CONFERINŢĂ: 

ROBERTO SCAGNOLI - Preşedintele CCIpR 

DIEGO BRASIOLI – Ambasadorul Italiei la Bucureşti 

INTERVENŢII: 

DANIEL CONSTANTIN* – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MASSIMO  RONCON – Preşedinte, Agricola Grains 

OANA ROGOJINĂ – Project Manager, Jantzen Development 

PAOLO ROCCHI – Direttore Generale, Maschio Gaspardo România 

Avv. LUCIAN CUMPĂNAŞU - Cumpănaşu&Dejescu, Law Partner 

ALDO CERVI – Coordonator Departament Asociaţi Tehnici şi  

  Cercetători, Federbio 

 

*TBC 

 

Confirmări: eventi@ccipr.ro 
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SPEAKERI: 

 

AGRICOLA GRAINS se ocupă de colectarea produselor de la firma agricolă 

asigurând ulterior curăţarea, analiza, stocarea, conservarea şi vânzarea ulterioară a 

seminţelor şi produselor transformat. Este cel mai mare cumpărător de producţii 

biologice în România. 

 

MASCHIO GASPARDO ROMÂNIA se ocupă de producţia de echipamente 

agricole pentru prelucrarea terenului, astfel : scarificatoare, cultivatoare, grape cu 

discuri, preparatori pat de semanat. 

 

CUMPĂNAŞU & DEJESCU este un cabinet de avocatură care acoperă toate 

ariile specifice piţei business: agricultură, energie, imobiliare, dreptul muncii, 

bancar şi financiar etc. 

 

JANTZEN DEVELOPMENT oferă clienților săi servicii de achiziții și vânzare a 

terenurilor arabile, servicii complete de înscriere în evidențele de cadastru și carte 

funciară și servicii de management al terenurilor agricole. 

 

 FEDERBIO este o Federaţie de organizaţii care operează în tot sectorul 

agriculturii biologice şi al biodinamicii de relevanţă naţională, întemeiată pentru a 

reprezenta şi proteja Biologicul italian, favorizând dezvoltarea acestuia şi 

promovând  cunoaşterea şi diseminarea cât mai amplă. 

 

  



  

DATE GENERALE DESPRE AGRICULTURA BIO: 
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Creşterea suprafeţelor mondiale destinate Agriculturii 

Bio din 1999 până în 2013 

Creşterea procentuală a suprafeţelor utilizate pentru 

cultivarea biologică de culturi oleaginoase şi cereale, 

2009-2013 

Creşterea pieţei globale de alimente şi băuturi bio din 

1999 până în 2013 
Cele zece ţări cu cele mai mari pieţe de alimente Bio, 2013 

Numărul de ţări care respectă standardele şi 

regulamentele Agriculturii Bio, pe Continente 
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Culturi Oleaginoase Cereale 

Ani Ţări 
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