
 Intră pe www.crestemromaniabio.ro,
lasă-ne adresa ta de mail și află primul

când începe următoarea etapă de înscrieri
în programul Creștem România BIO.

Creștem România BIO este primul program pe termen lung inițiat de un 
retailer, dedicat agricultorilor români care vor să obțină certificarea BIO. 

Prin acest program, Carrefour sprijină dezvoltarea agriculturii ecologice, care 
reprezintă în prezent doar 2% din totalul suprafeței agricole din România.   
Ne propunem să creștem agricultura ecologică, sănătoasă, sustenabilă pe 
termen lung, iar consumul de BIO să nu mai fie doar un privilegiu, ci accesibil 
cât mai multor oameni.



Credem că un factor esențial în procesul de cultivare este calitatea produselor 
rezultate la finalul fiecărei recolte. Produse pline de gust, naturale și crescute 
cu atenție. Dacă v-ați întrebat vreodată care este cheia spre obținerea acestor 
calități, BIO deține soluția. De ce BIO?

BIO REPREZINTĂ VIITORUL. A alege 
agricultura BIO înseamnă o 
adaptare la schimbarea care se 
produce acum în domeniul 
agriculturii.

BIO ÎNSEAMNĂ PRODUSE CARE NU SUNT 
ATINSE DE PESTICIDE SAU DE FERTILI-
ZANȚI. BIO înseamnă sănătate, iar 
mai mult decât orice, aceasta este 
căutată de oameni în fiecare deci-
zie care privește alimentația.

CULTIVAREA PRODUSELOR BIO ÎMBUNĂ-
TĂȚEȘTE CALITATEA SOLULUI și reduce 
cantitatea de substanțe chimice 
folosite pentru o cultură tradiționa-
lă.

BIO ESTE, AȘADAR, SOLUȚIA MAI SĂNĂ-
TOASĂ PENTRU NOI ȘI GENERAȚIILE 
VIITOARE, cât și un pas în plus 
pentru o afacere profitabilă, adap-
tată la cerințele agriculturii din 
viitor. 

CE ESTE BIO?



De-a lungul întregului proces de conversie, vă vom oferi sprijin prin: consul-
tanță pentru pregătirea dosarului și în timpul conversiei, cât și pentru 
comercializarea produselor după certificare. 

HAIDEȚI SĂ CREȘTEM ROMÂNIA BIO, ÎMPREUNĂ! 

Înscrierile încep în FEBRUARIE 2020, iar primul pas este să vă înregistrați online 
pe www.crestemromaniabio.ro și să completați câteva întrebări legate de firma 
dvs., tipul de cultură, cantitatea de teren pe care ați include-o în conversia la 
BIO etc. 

• SPRIJIN FINANCIAR pentru primul an de conversie;

• CONSULTANȚĂ LA CERERE, oferită prin parteneri specializați, pentru elaborarea 
dosarului;

• CONTRACTE FERME DE PRELUARE A PRODUCȚIEI în perioada de conversie și doi ani 
după obținerea certificărilor necesare;

• ACCES LA SCHIMB DE EXPERIENȚĂ cu parteneri care au trecut deja prin acest 
proces;

• LEGUMELE ȘI FRUCTELE CRESCUTE AJUNG PE RAFTURILE MAGAZINELOR CARREFOUR cu 
o etichetă specială, de tranziție – „în conversie la BIO”;

• DUPĂ CERTIFICARE, PRODUSELE VOR PURTA ETICHETĂ ECOLOGICĂ, în conformitate cu 
normele europene.

CE SPRIJIN PRIMIȚI?

CÂND ÎNCEPE O NOUĂ ETAPĂ 
DE CONVERSIE?

CUM SE POT FACE LUCRURILE (MAI) UȘOR? 
CU UN PARTENER ALĂTURI!
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