
 
 

 „BSB – 638 Trade and Innovation in Wine Industry – WINET” 

” Comerț și Inovare în Industria Vinului - WINET ” 

 

Începând cu luna aprilie 2019, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea, 

contribuie, în calitate de partener, la implementarea proiectului transfrontalier „WINET – 

Comerţ şi Inovare în Industria Vinului”, alături de Agenţia de Investiţii din Republica 

Moldova (lider de proiect) şi de Camera de Comerţ şi Industrie din Stara Zagora din Bulgaria 

(partener). 

 „WINET – Comerţ şi Inovare în Industria Vinului” este primul proiect 

transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Bazinul Mării Negre 

2014-2020 și cofinanțat de Guvernul României, care are ca obiectiv principal creșterea 

promovării și comerțului reciproc în sectorul vitivinicol între țările partenere, dar şi cu alte țări 

din Bazinul Mării Negre, incluzând cele mai bune practici (drumuri vinicole, rețele de vânzări 

vinicole și magazine) și în al doilea rând creșterea exportului către alte țări. 

Strategia proiectului se bazează pe crearea unei rețele gratuite, o comunitate de părți 

interesate care să colaboreze, să facă comerț, să învețe unul de la celălalt. 

Platforma WINET care va fi realizată în cadrul acestui proiect, este un instrument 

inovator care va asigura promovarea facilă a serviciilor și produselor legate de vin de către toți 

partenerii interesați, posibilități comerciale sporite și fiabile, precum și inițiative comune în 

domeniul consolidării capacității sau al programelor de cercetare și modernizare.  

Printre beneficiile de a deveni membru al rețelei, enumerăm: înscrierea pe o aplicație 

mobilă, disponibilă atât pe Android, cât și pe iOS, care permite accesul consumatorului la 

produse și servicii printr-un singur click; facilitarea accesului la rețeaua de distribuitori  

internaționali, cu posibilitatea de a încheia direct contracte de colaborare; optimizarea 

cheltuielilor pentru promovarea produselor pe piețele internaționale ca parte a diferitelor 

evenimente și în rețelele sociale; oportunitatea de a deveni parte a traseului turistic pe teritoriul 

țărilor participante și oportunitatea de a promova evenimente proprii și inițiative culturale și 

turistice; participarea gratuită la unele evenimente organizate în timpul desfășurării proiectului. 

 
 
 



 
Ca rezultate scontate la finele derulării proiectului putem aminti: cooperarea sporită în 

sectorul vitivinicol în special în țările participante și în bazinul Mării Negre, în general, prin 

crearea de legături transfrontaliere care vor duce la creșterea comerțului; creșterea promovării 

și comerțului reciproc în sectorul vitivinicol în special în țările participante și în bazinul Mării 

Negre în general precum şi îmbunătățirea schimbului de cunoștințe. 

Obținerea acestor rezultate ar aduce numai beneficii pentru întreprinderile și autorităţile 

publice locale/regionale implicate, deoarece aduce un plus de valoare în comunitățile lor. 

Prin intermediul unor programe de schimb de bune practici, precum și prin 

instrumentele de colaborare disponibile în platforma TIC, proiectul va susține îmbunătățirea 

abilităților și cunoștințelor tuturor întreprinderilor implicate.  

Implementarea funcționalităților de colaborare și comerț în platforma TIC permite 

continuarea acestor activități chiar și după finalizarea proiectului, partenerii susținând 

dezvoltarea continuă a rețelei prin creșterea numărului de membri și a vizibilității acesteia. 

Toți partenerii vor promova continuu rețeaua și platforma TIC în cadrul evenimentelor 

pe care le vor organiza chiar şi după finalizarea proiectului. De asemenea, membrii efectivi vor 

fi încurajați să promoveze și să atragă noi entități în rețea prin intermediul recomandărilor. 

Necesitatea implementării acestui proiect în domeniul vitivinicol deriva din: scăderea 

potențialului de producție; transfer ineficient de inovații și informații; piață internă slab 

dezvoltată; dificultăți în accesarea altor piețe; costurile mari și resursele limitate pentru 

promovare; acces limitat la informații; sector vinicol slab consolidat / organizat; incidente în 

calitatea / conformitatea produselor, aspecte care ar putea fi rezolvate în mare măsură prin 

implicarea a cât mai multor membri în rețea. 

Proiectul WINET este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 

BLACK SEA BASIN 2014-2020 şi se desfăşoară în perioada 5 aprilie 2019 - 5 aprilie 2021 

având o valoare totală de 686,996 EURO. 

Întrebările și solicitările de informații privind condițiile de aderare la proiectul WINET, 

pot fi adresate Network Expert-ului Florentina Jelescu, la numărul de telefon: 0743.608.693, 

sau la adresa de mail cciatlbsbwinet@gmail.com, iar informații referitoare la acest proiect 

puteți găsi accesând site-ul nostru www.cciatl.ro. 
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