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Instrucțiuni 

 

În cadrul acestui modul sunt analizate cerințele de standardizare, de certificare și de inspecție 

pentru agricultura ecologică la nivel național. De asemenea, sunt prezentate particularitățile 

diferitelor sisteme de certificare pe piețele externe și pașii necesar a fi făcuți pentru a exporta pe o 

anumită piață.  

Modulul al treilea se va finaliza prin completarea temei "Certificări/standarde", utilă pentru o 

autoevaluare a etapei actuale privind certificările, a resurselor și a planului de certificare. 

Răspunsul la aceste întrebări este unic aferent unei firme, nu este necesar să fie individualizat de 

fiecare dintre cei doi reprezentanți ai firmei și va fi integrat în cadrul draftului Strategiei de Export 

individuale. 

În introducerea din cadrul categoriei "Prezentare generală" sunt structurate informații despre 

pregătirea și experiența lectorilor, precum și definirea rolului modulului actual de curs în cadrul 

întregului program de instruire. În continuare, temele abordate în cadrul categoriei a doua, 

denumită "Lecții" sprijină producătorii pentru identificarea sistemele de certificare, definirea 

piețelor externe și a modalităților de a oferi produse de calitate clienților. 

Conceptele teoretice sunt susținute prin prezentarea modelului de succes al firmei din categoria 

"Studii de caz". Modulul de curs se încheie printr-un test scurt de verificare a cunoștințelor și 

completarea unui formular de feedback, util pentru structurarea materialelor de curs într-un mod 

util și ușor de parcurs. 

Participanții care nu au reușit să fie prezenți fizic la cursurile de instruire trebuie să 

parcurgă materialele de pe platforma on-line în mod integral. Așadar, vor vizualiza toate 

modulele de curs din cadrul categoriilor "Prezentare generală", "Lecții" și "Studii de caz" 

integral. De asemenea, vor completa formularele aferente temelor și pe cel de "Feedback", 

precum și "Testul de verificare", unde este necesară obținerea unei note de trecere 

confirmată prin primirea unui e-mail de la echipa CAE. Grila permite un răspuns corect sau 

mai multe. 

Succes, 

Echipa CAE 


