Organismul Național de Standardizare (ASRO) împreună cu Universitatea “Spiru Haret”,
prin centrul său USH Pro Business și Asociația Inter-Bio
vă invită să participați la workshop-ul

AVANTAJELE STANDARDULUI ROMÂN DE AGROECOLOGIE
Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile
-26 Mai 2022, ora 10:00, eveniment în format hibrid-

La începutul acestui an, a fost aprobat și publicat primul
standard român pentru agricultura ecologică: SR 13595 –
Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse
ecologice sustenabile.
Certificarea bio, organică, este doar o fațetă a sustenabilității.
De la aceste certificări, agenda umană se mută progresiv spre
agroecologie. Scopul agriculturii agroecologice este de a
produce hrană într-un mod sustenabil, de a pune pe piață
produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să
respecte factorii naturali şi de mediu, în deplină corelare cu
conservarea şi dezvoltarea mediului și cu abordarea integrată
a sănătății umane.
În acest context a apărut și necesitatea de a avea un standard român original care să specifice cerințe și
recomandări pentru produsele ecologice sustenabile, inclusiv documentarea și implementarea de bune practici,
transparență și trasabilitate. Standardul poate fi aplicat și de operatorii în curs de certificare ecologică care vor să
aplice principiile agroecologiei. Certificarea se poate face doar după obținerea certificării ecologice, dar
presupune și alți pași importanți pe care îi vom dezbate împreună. Standardul include o anexă normativă cu
formulare și indicatori pentru înregistrarea dovezilor de îndeplinire a cerințelor, simplificând astfel activitatea de
implementare și stabilind un nivel minim de dovezi necesare îndeplinirii cerințelor. Inter-Bio, ca organizație
umbrelă națională pentru agricultura ecologică, membră IFOAM.EU și a rețelei europene de cercetare în
agroecologie – TP Organics, a avut o contribuție importantă la elaborarea standardului alături de Universitatea
Spiru Haret, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business.
La publicarea sa, Iuliana Chilea, Director General al Organismului Național de Standardizare (ASRO), a
declarat: „Proiectul inițiat de Inter-Bio, prin intermediul Universității Spiru Haret, a fost elaborat pe parcursul a
doi ani în cadrul comitetului tehnic național ASRO/CT 95 – Produse agroalimentare şi horticole şi metode de
analiză și a fost publicat de ASRO la finalul lunii ianuarie a.c. Publicarea SR 13595 este o reușită și face parte din
eforturile standardizării naționale de a sprijini Uniunea Europeană la realizarea obiectivelor cuprinse în Pactul
Ecologic European (European Green Deal). De asemenea, este în concordanță cu Declarația de la Londra pe care
comunitatea europeană de standardizare și-a asumat-o și care are drept scop elaborarea de standarde care să
sprijine lupta împotriva schimbărilor climatice.”
Deși standardul SR 13595 – Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice
sustenabile a fost deja publicat de Organismul Național de Standardizare – ASRO, drumul spre implementarea lui
abia începe.

AGENDA
09.45 – 10.00

Înregistrare participanți

10.00 – 10.25

IMPORTANȚA STANDARDULUI ȘI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A ACESTUIA
Iuliana Chilea, Director General – Organismul Național de Standardizare (ASRO)

10.25– 10.40

CONSIDERAȚII PRIVIND ACREDITAREA ÎN DOMENIUL AGROECOLOGIEI
Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel Iacobescu, Președinte – Asociația de Acreditare din
România (RENAR)

10.40 – 11.10

EVOLUȚII ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Viorel Morărescu, Director General – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR)

11.10 – 11.50

AVANTAJELE APLICĂRII STANDARDULUI. PUNCTE DE VEDERE A CELOR INTERESAȚI.
• Dr. Nastasia Belc – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Bioresurse Alimentare (IBA București)
•

Sorin Mierlea, Președinte – Asociația InfoCons

•

Aurel Petruș, fermier în regim ecologic

•

Virgil Nadolu, Director – One Health New Medical Concept

11.50– 12.15

REPERE DE APLICARE A STANDARDULUI, DE LA GHID REFERENȚIAL PENTRU
CERTIFICARE LA BUNE PRACTICI DE APLICARE PRIN COMUNITĂȚI DE PRACTICĂ
Costin Lianu, Președinte – Asociația Inter-Bio, PRO RECTOR USH

12.15 – 12.40

THE VALUE OF STANDARDS TO MOVE FROM CONVENTIFOANAL TO AGROECOLOGY
Expert IFOAM/TP Organics
Laurent Vonwiller, Dipl. Agriculture Engineer –ETHZ

12.40 – 13.00

REGLEMENTĂRI DE CERTIFICARE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ ȘI NOUL STANDARD
Dezbateri

13.00

Concluzii

CÂND VA AVEA LOC?
Evenimentul va avea loc în data de 26 mai 2022, începând cu ora 10:00, în format hibrid, astfel: cu prezență fizică,
la sediul USH Pro Business, str. Ion Ghica nr 13, etaj 2 (zona Piața Universității) și online, pe platforma
GoToMeeting.
Pentru confirmarea participării, vă rugăm accesați Formular înregistrare. Ulterior înscrierii veți primi linkul de acces
la eveniment.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@ushprobusiness.ro.

