




Atelierul 1 

Ziua 1
DURABILITATEA ÎN AGRICULTURĂ SPRIJINITĂ DE FEMEI

12 OCTOMBRIE
11:00 - 12:30

Tema din 2023 pentru Premiul în inovare dedicat femeilor agricultor va fi durabilitatea. Durabilitatea nu este un concept nou. Cele trei dimensiuni ale

acesteia reprezintă piloni ai modelului agriculturii de familie de când aceasta a apărut. Dar, pentru actorii politici europeni, acesta este cuvântul cheie

dintr-o listă lungă de astfel de termeni. Însă, se acordă tot mai multă atenție rolului pe care îl pot juca femeile în mediul nostru aflat în schimbare. Avem

nevoie de idei și soluții noi pentru a răspunde unora dintre cele mai mari provocări globale și societale. Pentru a deschide tema evenimentului „Premiul în

inovare dedicat femeilor din mediul rural” 2023, acest atelier este dedicat explorării potențialului neexplorat în ceea ce privește rolul pe care îl pot juca

femeile agricultori și din mediul rural în a transforma agricultura și silvicultura într-un sector mai durabil.

ÎNREGISTRARE
09:30
START

11:00
END

Bun venit și introducere
Moderatorii: 

Sally Shortall 

Duke of Northumberland Chair of Rural Economy

11:00
START

11:05
END

Orator principal
BETH DOOLEY
Specialist în politici de agromediu și punct de contact pentru implementarea PAC

11:05
START

11:20
END

PANEL DE DISCUȚIE
BETH DOOLEY
Specialist în politici de agromediu și punct de contact pentru implementarea PAC

MARIJA CAFUK
Premiului în inovare dedicat femeilor, 2020

ASTRID BRUNNER
Fermier și vicepreședinte al Comitetului de Femei al Camerei de Agricultură din Austria

(LKÖ)

JERÓNIMA BONAFÉ
Președinte al Comitetului de femei al Cooperativas Agro-alimentarias de España

11:20
START

12:20
END



CONSIDERAȚII FINALE
LOTTA FOLKESSON
Președinta Comitetului Femeilor Copa-Cogeca (LRF, SE)

12:20
START

12:30
END

Prânz
12:30
START

14:00
END

Atelierul 2 

Ziua 1
CUM PUTEM COMUNICA MAI BINE DESPRE SISTEMELE ALIMENTARE DURABILE?

12 OCTOMBRIE
13:00 - 18:00

Agricultorii europeni și cooperativelor lor se angajează să comunice mai eficient cu consumatorii, făcând apel la instrumentele inteligente și la etichete

adaptate nevoilor consumatorilor. Aceste subiecte cheie vor fi adresate în mod interactiv în cele două paneluri ale atelierului. O parte importantă a

discuției se va concentra pe împărtășirea de bune practici și pe demonstrarea soluțiilor.

ÎNREGISTRARE
13:00
START

14:00
END

DISCURS DE DESCHIDERE DE VICEPREȘEDINTA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Director al Camerei Poloneze a Laptelui și vicepreședinte al Cogeca

14:00
START

14:05
END



PREZENTARE DE CĂTRE MODERATOR (PANELUL 1)
NATASSA ANTONIOU
Responsabil proiect EARSC

14:05
START

14:10
END

ORATOR PRINCIPAL
ZOLTAN SZANTOI
Cercetător responsabil aplicări pe sol ale observării Pământului, ESA

14:10
START

14:25
END

PANEL 1: SOLUȚII DIGITALE PENTRU MONITORIZARE ȘI PENTRU COMUNICAREA

DESPRE PERFORMANȚELE DE MEDIU ALE AGRICULTORILOR
ZOLTAN SZANTOI
Cercetător responsabil aplicări pe sol ale observării Pământului, ESA

MARIA SKOVAGER ØSTERGAARD
Fermier și consultant principal, Consiliul danez pentru agricultură și alimentație

THIERRY KRIER 
Președinte CEMA

ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
Director adjunct al Fondului spaniol de garantare agricolă care oferă ajutoare directe 

14:25
START

15:45
END

CONCLUZII TRASE DE CĂTRE MODERATOR
NATASSA ANTONIOU
Responsabil proiect EARSC

15:45
START

15:50
END

Pauză de cafea
15:50
START

16:10
END



PREZENTARE DE CĂTRE MODERATOR (PANELUL 2)
ELLI TSIFOROU
Director general al Gaia Epicheirein

16:10
START

16:15
END

Orator principal
BENJAMIN PERDREAU
Director adjunct al Departamentului Competitivitate și Tranziție Ecologică al La

Coopération Agricole

16:15
START

16:30
END

Panoul 2: Contribuția și comunicarea privind producția durabilă 
BENJAMIN PERDREAU
Director adjunct al Departamentului Competitivitate și Tranziție Ecologică al La

Coopération Agricole

SNJEZANA MIKULCIC-JAKOPOVIC 
Președinte al Luna

GARLICH VON ESSEN
Secretar General, Euroseeds

PASQUALE DI RUBBO
Analist politic DG AGRI, Unitatea A1 privind perspectiva politică

Acest al doilea panel va discuta despre răsplătirea producției durabile realizate cu ajutorul

unor programe de durabilitate și al etichetării și despre comunicarea pe marginea acestui

subiect.

16:30
START

17:50
END

CONCLUZII TRASE DE CĂTRE MODERATOR
ELLI TSIFOROU
Director general al Gaia Epicheirein

17:50
START

17:55
END

REMARCI FINALE DE CĂTRE VICEPREȘEDINTA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Director al Camerei Poloneze a Laptelui și vicepreședinte al Cogeca

17:55
START

18:00
END



Cină la Dalmatian Village
19:30
START

23:00
END





Sesiunea plenară 

Ziua 2 
13 OCTOMBRIE

A doua zi se va concentra pe sesiunea plenară a Congresului, care va include patru sesiuni de panel pe următoarele subiecte: provocări și oportunități

pentru agricultura europeană, echilibrarea securității alimentare și a durabilității în UE, rolul de lideri în tranziția spre durabilitatea pe termen lung a

lanțului agroalimentar și agricultura europeană pe scena mondială.

înregistrare
08:00
START

08:30
END

Moderator
DIMITRI HOUTART
Specialist afaceri rurale la BBC și editor Radio 4 Rural Affairs & Environment (Afaceri rurale

și mediu)

08:30
START

18:00
END

Cuvânt de bun venit 
MLADEN JAKOPOVIĆ
Președintele organizației gazdă - Camera croată de agricultură

MARKO JELIĆ
Prefect al județului Šibenik-Knin

08:45
START

08:55
END

DISCURSURI DE BUN-VENIT DIN PARTEA PREȘEDINTEI COPA ȘI A PREȘEDINTELUI

COGECA
RAMON ARMENGOL
Președintele Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Președinta Copa

08:55
START

09:10
END

CUVÂNT DE BUN-VENIT
MARIJA VUČKOVIĆ
Ministra agriculturii din Croația

09:10
START

09:25
END



Panel, Sesiunea 1: Provocări și oportunități pentru agricultura

europeană
JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală

ZDENĚK NEKULA
Ministrul pentru agricultură din Cehia, Președintele actual al Consiliului pentru Agricultură al

UE

NORBERT LINS
Președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European

MAURIZIO MARTINA
Director-general adjunct, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură

MYKOLA SOLSKYI
Ministrul pentru agricultură și politici agrare din Ucraina

Plenara congresului va presupune patru paneluri distincte. Primul discută provocările și

oportunitățile pentru agricultura europeană. 

09:25
START

11:05
END

Pauză de cafea
11:05
START

11:30
END

Panel, Sesiunea 2: Securitatea și durabilitatea alimentară în UE:

găsirea unui echilibru 
PALLE BORGSTRÖM
Președinte, LRF și vicepreședinte, Copa

ALEXANDRA NIKOLAKOPOULOU
Șef al unității 

CATHERINE GESLAIN-LANÉELLE
Director Aspecte veterinare și fitosanitare, Alimentație și Silvicultură - Secretariatul

Consiliului

ROXANNE FELLER
Secretar general AnimalHealthEurope

Al doilea panel se apleacă asupra echilibrului între securitate alimentară și durabilitate la

nivel european.

11:30
START

13:00
END

Prânz
13:00
START

14:30
END



PREZENTAREA REZULTATELOR PRINCIPALE ALE ATELIERELOR
LOTTA FOLKESSON
Președinta Comitetului Femeilor Copa-Cogeca (LRF, SE)

AGNIESZKA MALISZEWSKA
Director al Camerei Poloneze a Laptelui și vicepreședinte al Cogeca

14:30
START

14:45
END

Panel, Sesiunea 3: Conducerea tranziției spre reziliența și spre

durabilitatea pe termen lung a lanțului agro-alimentar
BERNARD ADER
Vicepreședinte Euralis și vicepreședinte al Cogeca.

DIANA LENZI
Președinta CEJA

DR GEORGE VLAHOS
Președinte al consiliului director, WWF Hellas

OLIVIER DE MATOS
Director General CropLife Europe

Al treilea panel abordează subiectul tranziției spre durabilitatea pe termen lung a lanțului

agroalimentar.

14:45
START

16:15
END

Pauză de cafea
16:15
START

16:45
END

Panel, Sesiunea 4: Agricultura europeană pe scena globală
PEDRO GALLARDO
Președinte Asaja-Cadiz și vicepreședinte Copa

CRISTINA RUEDA CATRY
Membru al cabinetului vicepreședintelui executiv Valdis Dombrovskis

DIRK JACOBS
Directorul general, FoodDrinkEurope

LAZARO SANDOVAL
Atașat agricol principal, USEU

Al patrulea și ultimul panel discută agricultura europeană pe scena mondială.

16:45
START

17:45
END



Discursurile de închidere ale președintelui Copa și ale președintelui

Cogeca
RAMON ARMENGOL
Președintele Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Președinta Copa

17:45
START

18:00
END

Plecare cu autobuzul
19:30
START

20:30
END

CINA FESTIVĂ
Restaurantul Atrium se află la intrarea în parcul național „Krka”, într-un spațiu natural și

frumos. Răsfățați-vă simțurile cu o ofertă bogată de preparate tradiționale, pregătite în stil

modern, și o selecție dintre cele mai bune vinuri locale. Beneficiați de o experiență culinară

unică, bazată pe amestecul dintre bucătăria mediteraneeană tradițională și un stil modern.

Artiștii gastronomici acordă atenție fiecărui detaliu, de la prospețimea și calitatea

produselor, la calitatea pregătirii și în fine la decorarea și servirea preparatelor. Restaurantul

valorifică tradițiile locale și rețetele ca la mama acasă, făcând totodată tot posibilul să fie la

curent cu cele mai moderne tehnici de pregătire a alimentelor.

20:30
START

23:00
END

Vizite tehnice

Ziua 3 
14 OCTOMBRIE 

A treia și ultima zi a Congresului se va concentra pe vizite organizate de Camera croată pentru agricultură.

VIZITA TEHNICĂ 1 BRÂNZĂ ȘI PROSCIUTTO TRADIȚIONALE
Se vor organiza vizite de către Camera croată pentru agricultură Prima fermă va fi Sirana

Stone, o fermă de brânzeturi. Ferma are actualmente 520 de oi crețe de Dalmația, duse

zilnic la pășunat, iar producția este ecologică. Acum doi ani, au construit o mică fabrică de

brânză pentru a realiza propria producție de brânzeturi, iaurt din lapte de oaie și lapte.

Proprietarii doresc ca în viitorul apropiat să ofere produse de calitate înaltă de vacă și oaie

de la animale care pasc pe pășuni departe de poluare și de impactul negativ asupra

mediului. Următoarea vizită ne duce la Crama Testament, localizată în regiunea vitivinicolă

din nordul Dalmației, în imediata apropiere a orașului medieval Šibenik. Condițiile

meteorologice specifice și particularitatea locală a solului necesită o luptă continuă pentru

supraviețuirea podgoriilor, iar acest ritual străvechi se reflectă în culorile și aromele mai

intense, mai profunde și mai pline ale vinului. Crama are o sală de degustare de vinuri.

09:00
START

13:00
END



VIZITA TEHNICĂ 2 LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ, COSMETICE ȘI VIN
Prima fermă este dedicată producției ecologice a plantei de curry (Helichrysum italicum) și

creșterii măgărițelor: Ferma se implică în cultivarea ecologică a plantei de curry, care este

certificată de corpul de control Biotechnicon. Vizitele la fermă vor include un tur al plantației

de imortela, ferma de măgărițe și laboratorul, cu posibilitatea de a degusta delicateselocale

din „Colțul Viktoriei.” Urmează ferma Roca. Producția de înaltă calitate de prosciutto din

Dalmația începe cu creșterea porcilor. Rasele crescute sunt Yorkshire, Duroc și Landrace,

pentru că doar acestea trei produc un prosciutto de cea mai înaltă calitate. O parte din

proprietatea Roca a fost transformată într-un muzeu folcloric - o casă unde au fost

păstrate elementele tradiționale ale stilului de viață din Dalmația. O mare parte din domeniu

este alcătuită din podgoria unde sunt crescute soiurile indigene din Dalmația.

09:00
START

13:00
END

VIZITA TEHNICĂ 3 LEGUME, SMOCHINE, MĂSLINE ȘI VIN
Aceasta este prima livadă cu plasă fotoselectivă antigrindină din Republica Croația.

Tehnologia inovativă a plaselor fotoselective este aplicată în Italia, Israel, Australia, Africa

de Sud și alte țări care își bazează dezvoltarea sectorului horticol pe inovare. Construirea

plaselor antigrindină și cumpărarea mașinilor și a echipamentelor agricole a fost finanțată

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Prin implementarea proiectului, au

fost instalate plase roșii fotoselective pe 3 ha de meri și 7 ha de piersici și nectarine. Pe

lângă protecția antigrindină și îmbunătățirea randamentului și a calității fructelor, datorită

dimensiunii mai mici a deschiderilor în raport cu plasele clasice antigrindină negre, acest tip

de plasă creează o barieră împotriva insectelor dăunătoare dacă este amplasată și pe

lateralul podgoriei, ceea ce este cazul aici. De acolo, plecăm să vizităm „Măsline și vin”.

Obiectivul cooperativei ecologice este realizarea de produse ecologice de top prin

cultivarea măslinelor (ulei de măsline extravirgin și măsline de masă în diverse preparate),

prin viticultură (vinuri de top și de calitate) și prin smochine și produsele lor.

09:00
START

13:00
END

Prânz
Întoarcere la hotel până la ora 15:00.

13:00
START

14:00
END

Întoarcere la hotel
14:00
START

15:00
END





Oratori

Dimitri Houtart
SPECIALIST AFACERI RURALE LA BBC ȘI EDITOR RADIO 4 RURAL AFFAIRS & ENVIRONMENT
(AFACERI RURALE ȘI MEDIU)
Dimitri Houtart este un lider și comunicator experimentat și editor al unui program care a câștigat numeroase premii. Îi face

plăcere să lucreze la televizor, la radio și online. Ca specialist afaceri rurale la BBC, Dimitri ajută și oferă consultanță despre

probleme rurale în cadrul tuturor programelor BBC, inclusiv News. De asemenea, Dimitri are responsabilități directe pentru

multe din programele de la Radio 4 despre afaceri rurale, mediu, istorie naturală și alimentație.

Mladen Jakopović
PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI GAZDĂ - CAMERA CROATĂ DE AGRICULTURĂ
Mladen Jakopović a fost ales președinte al Camerei croate pentru agricultură în 2017. Dl Jakopović este fondatorul și

proprietarul „Fermei de familie Jakopović.”

Marko Jelić
PREFECT AL JUDEȚULUI ŠIBENIK-KNIN
Marko este om politic croat și prefect al județului Šibenik-Knin din 2021.

Ramon Armengol
PREȘEDINTELE COGECA
Ramón Armengol este un agricultor care gestionează o fermă zootehnică de porcine și este președintele Cogeca din 2019.

Christiane Lambert
PREȘEDINTA COPA
Christiane Lambert este o agricultoare din Franța și sindicalistă agricolă care conduce Fédération Nationale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles (FNSEA) din 2017. În 2020, aceasta a devenit președinta Copa și gestionează o fermă mixtă de culturi

și porcine.



Marija Vučković
MINISTRA AGRICULTURII DIN CROAȚIA
Marija Vučković este o femeie politician care are rolul de ministră a agriculturii pentru guvernul croat din 22 iulie 2019. Aceasta

a asumat rolul de ministru în primul cabinet condus de prim-ministrul Andrej Plenković și a continuat să aibă acest rol în cel de-

al doilea cabinet.

Janusz Wojciechowski
COMISARUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Janusz Czesław Wojciechowski este Comisarul european pentru Agricultură din 2019. Acesta este un om politic polonez,

membru al Parlamentului European de mult timp, ales din voievodatul Lodz reprezentând Partidul Țărănesc Polonez (PSL)

(2004–2006), Partidul Țărănesc Polonez „Piast” (PSL „Piast”) (2006–2010) și, în ultima vreme Lege și Justiție (din 2010).

Zdeněk Nekula
MINISTRUL PENTRU AGRICULTURĂ DIN CEHIA, PREȘEDINTELE ACTUAL AL CONSILIULUI
PENTRU AGRICULTURĂ AL UE
Zdeněk Nekula este ministrul ceh al agriculturii în cabinetul lui Petr Fiala din ianuarie 2022 și este un om politic și manager ceh.

Norbert Lins
PREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DIN
PARLAMENTUL EUROPEAN
Norbert Lins este președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din 2019, fiind un om politic german, membru al

Parlamentului European din 2014.

Maurizio Martina
DIRECTOR-GENERAL ADJUNCT, ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU ALIMENTAȚIE
ȘI AGRICULTURĂ
Maurizio Martina este un om politic italian și membru al camerei deputaților care a avut rolul de secretar al Partidului

democrat (PD) din martie în noiembrie 2018, fiind numit după alegerile generale din Italia în 2018. Acesta a fost Ministru

pentru politici agrare, alimentare și silvicole din 22 februarie 2014.

Mykola Solskyi
MINISTRUL PENTRU AGRICULTURĂ ȘI POLITICI AGRARE DIN UCRAINA
Mykola Solskyi este Ministrul pentru politici agrare și alimentare din Ucraina din martie 2022.



Palle Borgström
PREȘEDINTE, LRF ȘI VICEPREȘEDINTE, COPA
Palle Borgström (LRF, SE) este președinte al Federației fermierilor suedezi (LRF) și vicepreședinte al Copa. Din 1981, conduce

o fermă cu culturi arabile și producție de lapte împreună cu fratele său. Are o fermă de vaci de lapte cu 170 de vaci, 350 de

hectare de teren arabil și 200 de hectare de pădure.

Alexandra Nikolakopoulou
ȘEF AL UNITĂȚII 
Alexandra Nikolakopoulou este șefa unității "Strategie de la fermă la furculiță" din cadrul Direcției Generale pentru Sănătate și

Siguranță Alimentară (DG Sante) a Comisiei Europene. Ea a condus și coordonat activitatea de adoptare a strategiei UE "De la

fermă la furculiță" și este responsabilă de unele dintre principalele inițiative ale strategiei, cum ar fi cadrul general pentru

sisteme alimentare durabile, etichetarea pe partea din față a ambalajului și profilurile nutritive, etichetarea originii, etichetarea

durabilă, deșeurile alimentare. 

Catherine Geslain-Lanéelle
DIRECTOR ASPECTE VETERINARE ȘI FITOSANITARE, ALIMENTAȚIE ȘI SILVICULTURĂ -
SECRETARIATUL CONSILIULUI
Catherine Geslain-Lanéelle este inginer agricol din Franța. Delegată ministerială pentru Ministerul agriculturii și hranei din iulie

2018. Între 2013 și 2018, aceasta a fost Subsecretar de stat pentru Ministerul francez al agriculturii și hranei.

Roxanne Feller
SECRETAR GENERAL ANIMALHEALTHEUROPE
Roxanne este secretarul general al AnimalHealthEurope, ocupând această funcție din 2015.

Lotta Folkesson
PREȘEDINTA COMITETULUI FEMEILOR COPA-COGECA (LRF, SE)
Lotta Folkesson este agricultor activ și contractor silvicol privitor la exploatările forestiere din Suedia.



Agnieszka Maliszewska
DIRECTOR AL CAMEREI POLONEZE A LAPTELUI ȘI VICEPREȘEDINTE AL COGECA
Agnieszka este prim-vicepreședinta Cogeca și director și membru al consiliului de administrație al Camerei poloneze a laptelui

din 2008.

Bernard Ader
VICEPREȘEDINTE EURALIS ȘI VICEPREȘEDINTE AL COGECA.
Bernard este vicepreședintele Euralis și al cincilea vicepreședinte al Cogeca.

Diana Lenzi
PREȘEDINTA CEJA
Diana este președinta Organizației tinerilor fermieri europeni (CEJA), care reunește treizeci de asociații agricole și două

milioane de producători din UE. Diana este președinte din 2021.

Dr George Vlahos
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR, WWF HELLAS
Dr George Vlahos este doctor la Departamentul de economie agricolă de la Universitatea din Atena, are un masterat în politici

agrare de la Institutul agronomic mediteraneean din Chania (MAICh) și un masterat din partea Departamentului de Economie

Agricolă și dezvoltare rurală de la Universitatea din Atena. Dr Vlahos este profesor asistent la Universitatea agricolă din Atena

și colaborează în diferite proiecte de cercetare concentrate pe politici rurale și de agromediu. Acesta este autor și coautor

pentru numeroase articole pe aceste subiecte și a colaborat și la scrierea unor cărți. Acesta este momentan președintele

consiliului director la WWF Hellas.

Olivier de Matos
DIRECTOR GENERAL CROPLIFE EUROPE
Olivier este un expert în domeniul afacerilor publice, specializat în relații de media și gestionarea situațiilor de criză. Acesta a

venit la CropLife Europe de la Centrul european pentru ecotoxicologie și toxicologia substanțelor chimice, unde a petrecut 4

ani ca secretar general, conducând asociația și promovând activitățile și inițiativele din programul științific al acesteia.

Pedro Gallardo
PREȘEDINTE ASAJA-CADIZ ȘI VICEPREȘEDINTE COPA
Pedro este președintele Asaja Cádiz din 2016 și este președintele atât al Grupului de lucru „Culturi oleaginoase și proteice”, cât

și al Grupului de lucru „Aspecte fitosanitare” din Copa-Cogeca începând cu 2019. Pedro este agricultor și cultivă cereale și

oleaginoase; principalele sale culturi includ floarea-soarelui, rapiță, grâu, grâu dur, porumb și fasole. Pedro este, de asemenea,

al patrulea vicepreședinte al Copa.



Cristina Rueda Catry
MEMBRU AL CABINETULUI VICEPREȘEDINTELUI EXECUTIV VALDIS DOMBROVSKIS
Cristina Cristina Rueda Catry este membră a cabinetului vicepreședintelui executiv Valdis Dombrovskis.

Dirk Jacobs
DIRECTORUL GENERAL, FOODDRINKEUROPE
Dirk Jacobs este directorul general al FoodDrinkEurope și conduce organizația în misiunea sa de a crea sisteme alimentare

mai durabile.

Lazaro Sandoval
ATAȘAT AGRICOL PRINCIPAL, USEU
Lazaro Sandoval este atașat agricol principal la Misiunea SUA pe lângă Uniunea Europeană din Bruxelles, Belgia. Înainte de

această poziție, Sandoval a ocupat funcția de atașat agricol principal la Consulatul General al SUA din Mumbai, India, din 2019

până în 2022 și de atașat agricol la Ambasada SUA din Buenos Aires, Argentina, din 2015 până în 2019. Domnul Sandoval este

originar din Santa Cruz, California. A obținut o diplomă de licență în afaceri agricole de la Universitatea de Stat din California,

Fresno și un master în comerț și politici internaționale de la Universitatea George Mason din Virginia. Dl Sandoval și-a început

cariera în cadrul Serviciului pentru Agricultură Externă al USDA în octombrie 2010 și a lucrat în diferite domenii de program

înainte de misiunile sale în străinătate. A început în cadrul Biroului de analiză globală ca economist, unde a analizat piețele și

comerțul global cu animale și păsări de curte. Dl Sandoval a fost, de asemenea, economist la Biroul pentru acorduri și afaceri

științifice, unde a efectuat analize în sprijinul negocierilor din cadrul Rundei Doha a OMC, în cooperare cu Biroul

Reprezentantului SUA pentru comerț. 

Sally Shortall
PROFESOR LA CATEDRA DE ECONOMIE RURALĂ DUCELE DE NORTHUMBERLAND 
Sally Shortall a fost aleasă președintă a Societății europene pentru sociologie rurală de două ori (2015-17; 2017-19). A fost

aleasă prim-vicepreședintă a Asociației internaționale de sociologie rurală (2016-2020) și acum are rolul de președinte ales al

Asociației internaționale de sociologie rurală.

Beth Dooley
SPECIALIST ÎN POLITICI DE AGROMEDIU ȘI PUNCT DE CONTACT PENTRU IMPLEMENTAREA
PAC
Beth Dooley este un avocat calificat, specializat în dreptul și politica agricolă și de mediu, cu experiență în domeniul atenuării și

adaptării la schimbările climatice, al dreptului internațional și al dezvoltării rurale. Ea a trăit și a lucrat în Uniunea Europeană

timp de peste un deceniu, cercetând politica și legislația europeană în domeniul agriculturii durabile pentru proiecte de

cercetare publică, precum și convențiile internaționale de mediu, comerțul și protecția solului.



Marija Cafuk
PREMIULUI ÎN INOVARE DEDICAT FEMEILOR, 2020
Marija Cafuk este din Croația, este cunoscută pentru culturile de varză ‘varazdin’ și murată și a adoptat un model de

agricultură inteligentă la propria fermă.

Astrid Brunner
FERMIER ȘI VICEPREȘEDINTE AL COMITETULUI DE FEMEI AL CAMEREI DE AGRICULTURĂ
DIN AUSTRIA (LKÖ)
Astrid Brunner este o fermieră din Carintia (Austria) și vicepreședinta Comitetului de femei al Camerei de agricultură austriece

(LKÖ).

Jerónima Bonafé
PREȘEDINTE AL COMITETULUI DE FEMEI AL COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE
ESPAÑA
Jeronima este vicepreședinta Comitetului de femei Copa-Cogeca și președinta Comitetului de femei Agro-Alimentarias,

precum și membră a Consiliului de conducere al cooperativelor din Spania. De asemenea, este fermieră din Mallorca, unde

produce nuci, cereale și oi. De-a lungul carierei sale a lucrat pentru a promova egalitatea de gen în lumea rurală și pentru a

încuraja asocierea fermierilor în cooperative ca instrument de concentrare a ofertei, de obținere a unei valori adăugate mai

mari de pe piață și de avansare în lanțul alimentar.

Natassa Antoniou
RESPONSABIL PROIECT EARSC
Natassa este manager de proiect pentru EARSC (Asociația europeană a companiilor de teledetecție) și se concentrează pe

creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile și aplicațiile tehnologiilor geospațiale pentru guvernare,

întreprinderi și cetățeni.

Zoltan Szantoi
CERCETĂTOR RESPONSABIL APLICĂRI PE SOL ALE OBSERVĂRII PĂMÂNTULUI, ESA
Zoltan este cercetător responsabil cu aplicările pe sol ale observării Pământului la Agenția spațială europeană, responsabil

pentru definirea și implementarea de proiecte care sprijină dezvoltarea unor abordări inovative în modul în care se utilizează

observarea Pământului pentru gestionarea solurilor, precum WorldSoils, WorldCereal, și European ECOSTRESS Hub.

Maria Skovager Østergaard
FERMIER ȘI CONSULTANT PRINCIPAL, CONSILIUL DANEZ PENTRU AGRICULTURĂ ȘI
ALIMENTAȚIE
Maria este fermier și vicepreședinte al grupului de lucru Copa și Cogeca privind plățile directe și ecologizarea. În viața de zi cu

zi, ea lucrează pentru fermierii danezi în calitate de consultant șef în cadrul Consiliului danez pentru agricultură și alimentație,

concentrându-se în principal pe politica agricolă comună (PAC).



Thierry Krier 
PREȘEDINTE CEMA
Thierry este actualul președinte al CEMA.

Roberto Rodriguez Alvarez
DIRECTOR ADJUNCT AL FONDULUI SPANIOL DE GARANTARE AGRICOLĂ CARE OFERĂ
AJUTOARE DIRECTE 
Roberto este doctor în medicină veterinară și este director adjunct al Fondului spaniol de garantare agricolă care oferă

ajutoare directe (Ayudas Directas Fondo Español de Garantía Agraria) din Spania.

Elli Tsiforou
DIRECTOR GENERAL AL GAIA EPICHEIREIN
Elli Tsiforou este directorul general al GAIA EPICHEIREIN, ocupând această funcție din ianuarie 2020. Până în decembrie 2019,

aceasta conducea biroul din Bruxelles, fiind responsabilă cu stabilirea acestuia și cu dezvoltarea sa din 2015 până în 2020,

ceea ce a contribuit substanțial la stabilirea unor rețele și la recunoașterea GAIA EPICHEIREIN dincolo de granițele Greciei,

tranferând totodată cunoștințe, expertiză și informații, din UE către membrii din parteneriat.

Benjamin Perdreau
DIRECTOR ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI COMPETITIVITATE ȘI TRANZIȚIE ECOLOGICĂ
AL LA COOPÉRATION AGRICOLE
În prezent director adjunct al Departamentului Competitivitate și Tranziție Ecologică din cadrul La Coopération Agricole,

Benjamin Perdreau lucrează de peste 5 ani în domeniul sustenabilității în industria agroalimentară. El este expert în cadrul

grupului de lucru al EFRAG PTF-ESRS și a participat la elaborarea standardului ISO 26030 care definește RSI în industria

agroalimentară. Anterior, a lucrat la AFNOR Certification în calitate de manager de proiect pentru dezvoltarea ofertei de CSR

pentru companii.

Snjezana Mikulcic-Jakopovic 
PREȘEDINTE AL LUNA
Snjezana Mikulcic-Jakopovic este președintele asociației biodinamice Luna și este un producător ecologic din Croația.



Garlich Von Essen
SECRETAR GENERAL, EUROSEEDS
Ca Secretar general al Euroseeds, Garlich von Essen este responsabil pentru gestionarea asociației și a personalului, pentru

dezvoltarea unor campanii strategice politic pentru problemele prioritare pentru Euroseeds și poziționarea industrieisemințelor

europene față de organismele europene și internaționale și față de actorii decizionali. Acesta oferă consultanțăboardului și

comitetului executiv Euroseeds și își asumă responsabilități specifice pentru strategia și planificarea informării șia

sensibilizării.

Pasquale di Rubbo
ANALIST POLITIC DG AGRI, UNITATEA A1 PRIVIND PERSPECTIVA POLITICĂ
Pasquale este analist de politici pentru Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei

Europene. 




