A DOUA EDIȚIE A CONFERINȚEI GLOBALG.A.P.

Producătorii agricoli încurajați să se asocieze
pentru a putea furniza produse sigure şi de
calitate, conform celor mai înalte standarde
GLOBALG.A.P.
 INAQ Consulting a devenit prima companie românească de
consultanță, recunoscută ca “FARM ASSURER”, fiind totodată cel
mai nou membru GLOBALG.A.P.

Cea de a doua ediție a conferinței internaționale GLOBALG.A.P. a reunit
producători agricoli, furnizori de produse și servicii necesare agriculturii,
mediul academic, precum și reprezentanți de seamă ai Ambasadelor și
Camerelor de Comerț străine din România.

Conferința s-a bucurat de un real succes, datorat atât prezenței a peste
130 de participanți, cât și a speakerilor care au realizat prezentări de
interes

depre

modul

în

care

pot

fi

implementate

standadele

GLOBALG.A.P., costuri și beneficii, dar și cum pot fi ajutați fermierii
români pentru a reuși să își impună recoltele pe piața din România și din
Europa.
Conferința fost deschisă de organizatorul acesteia, domnul Ionuț Nache,
Director General INAQ Consulting, care a făcut și un anunț în premieră,
și anume că INAQ Consulting a devenit prima companie românească de
consultanță, recunoscută ca “FARM ASSURER”, fiind totodată cel mai
nou membru GLOBALG.A.P.

Din partea GLOBALG.A.P. au participat în calitate de speakeri: domnul
Andras

Fekete,

GLOBALG.A.P.

Vicepresident

&

Chief

Integrity

Officer,

și domnul Dr. Kliment Petrov, Expert, Integrity

Assessments & Training GLOBALG.A.P. care au prezentat activitatea
internațională a GLOBAL G.A.P. și întregul proces de certificare.
Domnul Florin Bercu – Director Executiv PRO AGRO a anunțat în
cadrul evenimentului că va sprijini membrii săi să obțină cerificarea
GLOBALG.A.P.,

aceasta

reprezentând

încă

un

pas

pentru

comercializarea produselor în condiții echitabile pentru producători, dar
mai ales pentru consumatori. “Cu toții ne dorim să consumăm produse

proaspete așa cum se întâmplă în toată Europa, iar lanțul scurt de
aprovizionare are un rol primordial în acest sens. Încurajăm parteneriatele
directe între producători, forme de asociere ale acestora și rețelele
comerciale autohtone sau din piața comunitară”, a menționat Florin Bercu.
Reprezentantul PRO AGRO a propus și realizarea unui ghid de bune
pactici în ceea ce privește publicarea caracteristicilor tehnice și de calitate
a produselor agroalimentare, între rețelele comerciale, organizațiile de
producători și Federația Națională PRO AGRO.
Domnul Adrian Rădulescu – Preşedintele Asociației Fermierilor din
România şi unul dintre cei mai buni cunoscători ai problemelor fermierilor,
a prezentat avantajele certificării GLOBALG.A.P. pentru fermierii din
România, pentru accesul acestora atât în magazinele marilor lanțuri de
retail din România, cât şi din Europa.
Participanții la eveniment au putut afla detaliile motivaționale ale
afacerii de succes - Amplus, prezentată de domnul Miroslav
Maziarka, Quality and Technical Director Amplus, și care a
dezvăluit cum ajută Certificarea GLOBALG.A.P. pe fermierii polonezi
să fie unii dintre cei mai mari exportatori de fructe şi legume din
Europa.
Alți speakeri invitați au prezentat soluții inteligente pentru ușurarea
activității producătorilor agricoli. Domnul Adrian Bălăoi, Director
General AB Frigo Consult, a prezentat cele mai noi metode de
economie a energie electrice şi de maximizare a profitului prin
întreţinerea corectă a instalaţiilor frigorifice, iar domnul Sebastien
Record, reprezentant GEOSYS, a discutat despre modul în care ne
poate ajuta tehnologia pentru a ne apropia de natură şi pentru a putea

optimiza input-urile.

În acest sens a fost prezentată audienței

aplicația variabilă de îngrășământ și cum se pot gestiona în mod
integrat, pe baza imaginilor din satelit, stadiile de vegetație și de
sănătate a culturilor.

Doamna

Loredana

Voicu-Gîdea,

Business

Developer

Professional Training, a prezentat programul de training Black Sea
Agribusiness

Exécutive

care

cuprinde

atât

componentă

de

administrare a afacerii, cât și componentă pentru detaliile tehnice ale
afacerii.
Participanţii la conferință au aflat din partea reprezentantului LIDL,
domnul Alexandru Mag, Manager Achiziţii Legume&Fructe, care
sunt cerinţele acestui retailer privind calitatea legumelor şi fructelor
achiziţionate și decizia LIDL ca, începând cu 1 septembrie 2017, să
fie acceptaţi doar furnizorii certificaţi GLOBALG.A.P.
“Conferința GLOBALG.A.P. a devenit o tradiție în România și ne mândrim
să aducem în fiecare an noutățile internaționale din domeniu pentru
fermierii autohtoni. Le transmitem celor care nu au putut participa că îi
așteptăm anul viitor, tot în luna februarie, la cea de a treia ediție:
GLOBALG.A.P. 2018”, a declarat Ionuț Nache.
Mulțumim tuturor partenerilor noștri:
 Parteneri Premium: LIDL, AB FRIGO Consult, AGXECUTIVE,
GEOSYS
 Parteneri Gold: CRIS-TIM, Global Archive MANAGEMENT
 Partener Silver: NETagro, Halewood
 Partener media princial: Agro Inteligența

 Parteneri Media: Lumea Satului, AgroBusiness, Meat & Milk,
Revista Fermierului, TMT PR, SoftLead, Revista Primm, 1Asig.
Evenimentul a fost susținut de: PRO AGRO, APAR, ARC, AFR,
Camerele

de

Comerț:

Româno-Olandeză,

Româno-Israeliană,

Româno-Franceză, Româno-Engleză și Asociația Antreprenorilor
Spanioli în România (ASEMER).

