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PARTENERI  

CAMPANIE DE INFORMARE: 

PAC pentru creștere durabilă: 
Misiune posibilă 

 
Optimizarea dezvoltării durabile a mediului și 

a viabilităţii economice agriculturii prin  
aplicarea PAC în Regiunea Transfrontalieră 

Bulgaria-România 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Euro-
pene. Aceasta publicatie nu agajeaza decit autorul iar 

Comisia Europeana nu este raspunzatoare de folosirea 
in alte scopuri a informatiilor continute. 

CALENDARUL INDICATIV AL EVENIMENTElOR  

VIITOARE ÎN CADRUL CAMPANIEI DE 

INFORMARE „PAC PENTRU CREŞTERE 

DURABILĂ: MISIUNE POSIBILĂ“  

PUTEŢI GĂSI PE PAGINA WEB A PROIECTULUI: 

http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Campania de informare este implementată de către 

ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE 

AGRICULTURĂ ȘI AFACERI” (DABS) în cadrul 

proiectului “PAC pentru creștere durabilă: Misiune 
posibilă”, Acord de grant nr. AGRI-2016-0198, 
finanțată în cadrul invitației Direcţiei Generale 
”Agricultură şi Dezvoltare Rurală” a Comisiei Europene 
pentru propuneri 2015/С 351/9 referitor la măsurile de 
informare cu privire la politica agricolă comună. 

Campania de informare “PAC pentru creștere dura-
bilă: Misiune posibilă” este implementată de către 
ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE AGRI-
CULTURĂ ȘI AFACERI” (DABS) în parteneriat cu  

Universitatea de Management - Varna (VUM).  
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Optimizarea dezvoltării durabile a mediului 
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cofinanţată de  
Comisia Europeană  

http://agroinfo.dabu-edu.org/
mailto:dobrich@vumk.eu
mailto:office@vum.bg
http://agroinfo.dabu-edu.org/


Campania PAC pentru creștere durabilă: Misiune 
posibilă își propune să realizeze o serie de obiective 

definite, în funcție de necesitățile celor trei grupuri 
principale de părți interesate din zona transfrontalieră 
Bulgaria-România, în ceea ce privește PAC: 
(1) Publicul general, cu o atenție deosebită acordată 

tinerilor din mediul urban; 
(2) Fermierii și antreprenorii agricoli / manageri;  
(3) Factorii de decizie politică la nivel local și regional, 

inclusiv instituțiile de  reglementare, implicate în im-
plementarea planurilor agricole naționale referitoare la 
aspectele din PAC. 

Obiectivul general al campaniei de informare constă 

în promovarea și creșterea gradului de conștientizare 
a tuturor părților interesate din Bulgaria și România cu 
privire la reforma Politicii Agricole Comune a Uniunii 
Europene, în special - promovarea noilor sale obiective 
pe termen lung, în perioada de programare 2014-
2020, concentrat asupra sustenabilității și funcțiilor 

sociale a agriculturii.  
Obiectivele specifice ale acțiunii de informare sunt 
legate de grupurile-țintă, şi anume: 
(1) redefinirea dezbaterii publice în zona trans-
frontalieră România-Bulgaria, atrăgând atenția asupra 

funcțiile sociale importante pe care PAC le conferă ag-

ricultorilor; 
(2) sensibilizarea şi comunicarea mesajelor-cheie ale 
PAC privind sustenabilitatea agriculturii; 
(3) facilitarea tranziţiei rapide și durabile către o 
politică sectorială care duce agricultura spre dezvol-

tare durabilă, de asemenea, promovarea bunăstării 

comune, cum ar fi conservarea mediului și siguranța 
alimentară. 

Campania de informare este realizată prin  
implementarea 24 activități, organizate în 6 pachete de 
lucru (PL), activităţile din Pachetele de lucru 1, 5 şi 6 sunt 
dedicate performanței generale a campaniei şi realizării măsurilor 
de informare, iar activităţile din PL 2, 3 şi 4 vizează realizarea 
obiectivelor specifice ale campaniei. 

Activităţile 1.1. şi 1.2. Constituirea echipei de implementare şi 
management al proiectului şi elaborarea unui set de documente,  
necesare pentru managementul și implementarea proiectului. 

Activitatea 1.3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire 
la proiect, prin conferințe de presă promoţionale, crearea unei 
pagine web a campaniei, precum și alte activități promoţionale. 

 

Activitatea 2.1. Dezvoltarea unei baze de date a companiilor/
fermelor care se ocupă cu agricultura organică și intensificare 
durabilă a agriculturii. 

Activităţile 2.2. şi 2.3. Realizarea de interviuri cu 10 fermierii 
selectați / întreprinderi agricole  precum și a unui spot-video de 
scurtmetraj, care să prezinte experienţa şi practicile bune 
acestora şi difuzarea clipurilor promoţionale pe YouTube și pagina 
Facebook a campaniei. 

Activitatea 2.4. Tipărirea și diseminarea unui catalog de bune 
practici "Funcțiile sociale agriculturii și sprijinul PAC pentru 
dezvoltare durabilă" în limba bulgară și în limba română.  

Activităţile 2.5. şi 2.6. Organizarea unei competiții 
tansfrontaliere on-line, pentru planuri de afaceri în agricultura 
durabilă, în conformitate cu prioritățile PAC pentru 2014-2020, 
cu  prezentarea celor mai bune 10 idei în cadrul unui eveniment 
de publicitate în mun. Varna.  

Activitatea 3.1. Elaborarea și tipărirea unui set privind cursurile de 
formare, axat pe noile elemente ale schemelor de sprijin pentru planurile 
naționale de dezvoltare rurală din Bulgaria și România. 

Activitatea 3.2.   Organizare a 6 sesiuni de formare  privind 
clarificarea noilor aspecte ale Politicii agricole comune în România 
și Bulgaria. 

Activitatea 3.3. Organizarea unui eveniment multiplicator de 
creare a rețelei pentru fermieri din Bulgaria şi din România, 
având ca obiectiv instruirea fermierilor cum să sprijine alți 
reprezentanți ale comunităților lor la depunerea cererilor pentru 
Pilonul 2 de finanțare PAC.  

Activitatea 3.4. Elaborarea și diseminarea unui poster al 
campaniei, promovând noile oportunități de sprijin financiar din 
cadrul Pilonului 2 / PAC. 

Activitatea 4.1. Organizare a 2 dezbateri publice privind 
oportunitățile de dezvoltare durabilă prin PAC, în zona 
transfrontalieră România-Bulgaria – respectiv în mun. 
Targovishte (Bulgaria) și în mun. Constanța.  

Activitatea 4.2. Organizarea unui panel de discuții 
"Dezvoltarea locală durabilă, prin aplicarea PAC: 
Oportunitățile până în anul 2020", în cadrul programului 
Târgului Internațional de Agricultură în Dobrich 2016. 

Activitatea 4.3. Organizarea unei expoziții de Alimente-
Bio și Bio-Produse în mun. Varna /2 zile/ cu prezentare 
privind modul în care bio-produsele alimentare pot fi 
incluse în serviciile de alimentație publică gestionate de 
administrațiile locale - catering școlar, cantine în entități 
de învăţământ superior, cursuri de gătit și despre stilul de 
viață sănătos. Expoziţia va fi găzduită de către Institutul 
de Arte culinare de la Universitatea de Management din 
Varna (VUM). 

Activităţile 5.1. şi 5.2. Elaborare şi publicare a unui 
pachet materiale de presă, inclusiv articole de specialitate, 
referitoare la noua orientare a PAC spre sporirea 
performanțelor de mediu și misiunea publică a agriculturii. 

Activitatea 5.3. Publicare a tuturor materialelor 
proiectului pe website-ul acestuia, precum și pe platforme 
Social Media. 

Activităţile 5.4. şi 5.5. Realizare şi difuzare a unui film 
de informare „Să creştem astăzi hrana noastră cu gândul 
la copii noştri” și a unui spot TV scurt. 

Activitatea 5.6. Difuzarea spoturi radio și organizarea a 
trei sesiuni de programe specializate de radio. 

Activitatea 6.1. Două conferinţe de presă finale în  
Dobrich şi în Constanţa privind diseminarea rezultatelor 
proiectului. 

Activitatea 6.2. Elaborarea și difuzarea unui pliant cu 
rezultatele proiectului, către toate părțile interesate; versiuni în 
limba română și în limba bulgară . 

Activitatea 6.3. Evaluare şi elaborare de raport. 

 

Activităţi: 

Pachetul de lucru 1: Aspecte introductive 

PL 2: Promovarea funcțiilor sociale ale agriculturii și 

sprijinul PAC pentru dezvoltare durabilă  

PL 3: Consolidarea capacităților fermierilor și 
antreprenorilor agricoli să se angajeze în practici 
agricole durabile, prin PAC  

PL 4: Promovarea agriculturii durabile, bazate pe 
PAC, prin intermediul autorităților locale din zona 
transfrontalieră  

Scopul şi Obiectivele:  

CAMPANIA DE INFORMARE SE ADRESEAZĂ: 

CARE ESTE OBIECTIVUL CAMPANIEI: 

PL 5: Campanie de promovare în mass media: 

Agricultura durabilă  bazată pe PAC  

PL 6: Finalizarea proiectului 

MAI MULTE INFORMAŢII CU PRIVIRE LA 

PROIECT PUTEŢI GĂSI PE PAGINA WEB A 

CAMPANIEI: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Activităţi: 

http://agroinfo.dabu-edu.org/

