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LOCAŢIE: 
Tesalia, Grecia  

SISTEM HNV: 
Crescători de ovine 
şi capre; Posibil 
toate sistemele 
HNV 

NIVEL DE IMPLEMENTARE: 
Toate gospodăriile din 
regiunea Tesalia  

FACTORI DE SUCCES: 
Finanţare prin program European; 
integrarea actorilor specializaţi în 
consultanţă; integrarea de noi 
tehnologii; consolidarea lanţurilor 
locale  

 

INTERVAL DE TIMP: 2015-2016 (proiect pilot la Universitatea din Tesalia) 

  

Figura 1. Monitorizarea păşunilor Figura 2. Identificarea pășunilor de calitate superioară 

   

 

    

Un obiectiv cheie pentru regiunea Tesalia a fost 
dezvoltarea unei modalităţi prin care să se 
îmbunătăţească și să se actualizeze în permanență 
condiţiile de calitate referitoare la caracteristicle 
locului. În acest scop, regiunea Tesalia a creat un 
Sistem de garantare participativă (Participatory 
Guarantee System), al cărui scop este să identifice și 
să garanteze caracteristicile specifice resurselor de 
lapte, precum să le şi promoveze. 

Acest sistem este considerat un mijloc eficient 
pentru utilizarea resurselor de lapte și a agriculturii 
cu înaltă valoare naturală. Urmăreşte două 
obiective: (a) respectarea, susținerea și controlul 
implementării obligațiilor la nivelul fiecărei 

exploatații pastorale și (b) garantarea pentru 
consumatori că exploatațiile pastorale practică 
agricultura HNV și că legăturile cu locul lor de 
operare sunt sustenabile.  

SGP adoptă o metodologie integrată care combină 
consultanţa cu un sistem de monitorizare cu 
instrumente tehnologice ale căror date sunt 
centralizate într-o bază de date și pe site-ul regiunii 
Tesalia fiind accesibile consumatorilor. La 
implementarea acestui sistem au participat toți 
actorii lanțului de produse lactate și un grup de 
actori care oferă consultanţă științifică și tehnică 
(grup de lucru interdisciplinar și tehnic). 

 

SISTEM DE GARANTARE PARTICIPATIVĂ (SGP) 

SCURTĂ DESCRIERE A INOVAŢIEI 
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• Monitorizarea și garantarea eficientă a organizării și funcționării fermelor zootehnice HNV 
• Participarea activă a producătorilor la problemele de gestionare a fermelor și de documentare a 

caracteristicilor agriculturii HNV 
• Aplicație pilot de succes pentru 15 efective de ovine și caprine (4.500 animale) 
• Un ghid (metode, instrumente) pentru proceduri de diagnoză, evaluare și garantare 
• Materiale educaționale pentru instruirea fermierilor și producătorilor în vederea participării active la 

garantarea legăturii produs-agricultură HNV 
• Contribuția instrumentului SGP la dezvoltarea unui marketing teritorial pentru promovarea în piețele de 

nișă a produselor HNV cu eticheta regiunii Tesalia 

   
Figura 3. Utilizarea vitezei animalelor pentru identificarea pășunilor de calitate superioară 

 
 

 

• Echipa de proiectare și asistență tehnică 
• Identificarea elementelor legăturii dintre produsul final și agricultura HNV și care pot fi garantate de SGP 

• Organizarea unor sesiuni de instruire, consultanţă și utilizare de noi instrumente de către producători  
• Implementarea SGP şi monitorizarea pentru controlul, garantarea și aplicarea marketingului teritorial 

 

 

• Legăturile dintre produse și HNV pot fi justificate de producători prin mijloace, instruire și sprijin 
• Integrarea funcțională a tehnologiilor ajustate în SGP le transformă în instrumente eficiente de 

comunicare și învățare  
• Recunoașterea pe piață a valorii produselor HNV adaugă valoare în ochii consumatorilor, producătorilor și 

actorilor locali 

 

Detalii suplimentare şi contact:  

Departament Ştiinţe Economice, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel. 0264 596384, int. 281 

http://econ.usamvcluj.ro  

https://www.facebook.com/AgriculturaHNV 

Mugurel JITEA, coordonator proiect, email: mjitea@uamvcluj.ro 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorilor, Agenția Executivă pentru Cercetare nefiind 

responsabilă  pentru nicio utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

CONTRIBUŢIA INOVAŢIEI PENTRU AGRICULTURA CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ 

FACTORI CRITICI DE SUCCES 

LECŢII ÎNVĂŢATE PRIN IMPLEMENTAREA INOVAŢIEI 
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