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1.      Înființarea unei rețele de fermieri custozi pentru recuperarea soiurilor cultivate vechi
2.     Acordarea denumirii și logo-ului Parcului produselor agroalimentare
3.     Recuperarea și punerea în valoare a soiurilor cultivate vechi - Cartoful turcoaz
4.     Întâlnirea femierilor custozi cu tinerii - Proiectul „Legume și leguminoase”

5.     Crearea unui lanț de aprovizionare certificat pentru polenul recoltat din Parc

PNGSL - ENTE PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

(Parcul Național Gran Sasso - Laga), Italia

Drepturi de autor fotografii:  Gran Sasso - Laga National Park



1. Agricultură ecologică a podgoriei și vinificație inovatoare, într-o unitate de producție
verticală la poalele Muntelui Olimp
2. Producția de semințe și cultivarea ecologică a ceaiului de pe Muntele Olimp. Metode
inovatoare de procesare și ambalare, într-o unitate de producție verticală
3. Morile de ulei de măsline, comercializarea și standardizarea uleiului de măsline prin
metode moderne - management integrat al plantațiilor de măslini pe Muntele Olimp 

4. Cultivarea, producția, sortarea, standardizarea și comercializarea cireșelor, în
conformitate cu regulile managementului integrat al culturilor, în Rachi Pieria

ONPMA - FOREAS DIAXEIRISIS ETHNIKOU
DRUMOU (Agenția de Management a

Parcului Național Olimp), Grecia

Drepturi de autor fotografii: Olympus National Park Management Agency



1.       Piețele agricole din Parcul Pădurea Neagră
2.      Hambarele piețelor agricole din Parcul Pădurea Neagră
3.      Traseul de drumeții al Parcului Pădurea Neagră: Obstbrennerweg
4.      Târguri de alimente fine din Parcul Pădurea Neagră
5.      Brunch la Parcul Pădurea Neagră (la fermă)

6.      Parcul Pădurea Neagră înflorit

NSWMN - NATURPARK
SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V.

(Parcul Natural Pădurea Neagră Centru-

Nord), Germania

Drepturi de autor fotografii:  Nature Park Black Forest Central-North



1.      Utilizarea rațională a energiei în sere din zona mediteraneană
2.      Irigarea cu precizie a culturilor de seră din zona mediteraneană
3.      Managementul și controlul sistemelor hidroponice în sere din zona mediteraneană
4.      Controlul mediului în sere în zona mediteraneană
5.      Controlul mediului în adăposturile de animale din zona mediteraneană

UTH - PANEPISTIMIO THESSALIAS
(Universitatea din Salonic), Grecia

Drepturi de autor fotografii: University of Thessaly



1.      Cultivarea alimentelor sigure în curte
2.      Înființarea unei grădini botanice și formarea tinerilor fermieri
3.      Un tânăr fermier care investește în stupi
4.      Ferma cu biogaz pentru procesare lactate 

5.      Dezvoltarea și modernizarea unei ferme de legume

USV – UNIVERSITATEA
STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA 

(Universitatea Ștefan cel Mare), Romania

Drepturi de autor fotografii:  University Stefan cel Mare



MAKRO - MAKRO YONETIM
GELISTIRMEDANISMANLIK LTD. 

(MAKRO Consultanță pentru Dezvoltarea
Mananagementului), Turcia

1.      Uniunea Producătorilor și Crescătorilor Agricoli din Anatolia de Est
(DOGTARBESBİR)

2.      Fructe uscate și nuci organice / naturale și fructe congelate
3.      Uniunea Fermierilor din Agricultura Organică din Capadocia
4.      Universitatea Ege - Ferma de cercetare și producție Menemen 

Drepturi de autor fotografii:  MAKRO Management Development Consulting Company



1.    Bune practici în cultivarea și prelucrarea producției de plante aromatice
2.   Cod de bune practici în organizarea și desfășurarea de competiții sportive și alpinism
3.    Rezumatul bunelor practici în agricultură în Catalonia
4.    Memoria 2018 (în catalană – informații în engleză disponibile)

5.    PARCUL NAȚIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

CTFC - CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I
TECNOLOGIA FORESTAL DE

CATALUNYA (Centrul pentru Știință și
Tehnologie Forestieră din Catalonia), Spania

Drepturi de autor fotografii: Forest Science and Technology Centre of Catalonia



1.      Ecophysis
2.     Ferma Ygea 

3.     Sericultura (Creșterea viermilor de mătase)

4.     Atlasul Polenului și plantele apicole din Cipru
5.     Grădina lui Kika

SYNTHESIS (Centru Synthesis pentru
Cercetare și Educație Ltd.), Cipru

Drepturi de autor fotografii:  Synthesis Center for Research and Education Ltd.



1.      Ferma SEKEM pentru agricultură sustenabilă
2.     Agricultura ecologică: Cele șapte principii ale unui sistem alimentar care are
la bază oamenii
3.      Agricultura sustenabilă (Greenpeace Germania)

4.      Centrul pentru agricultură ecologică de la Universitatea Hohenheim 

5.      Haus des Waldes (Casa Pădurii)

INTEGRA 

(Asociația pentru Promovarea
Educației Integra Filder), Germania

Drepturi de autor fotografii:  Integra Filder e.V.


