
 

 
 

 
 

ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE AGRICULTURĂ ȘI AFACERI” (DABS) 
 

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 
Acord de grant nr. AGRI-2016-0198 

 

INVITAŢIE 
STIMATE DOAMNE, STIMAȚI DOMNI, 

Asociația „Școala Dobrogeană de Agricultură și Afaceri” (DABS)  

are placerea de a vă invită să particpaţi la 

 

 SEMINAR DE PREZENTARE 
a noilor aspecte ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene   

 

susţinut de Conf. Univ. Dr. Vladu Marius.  
 

Evenimentul este organizat în cadrul campaniei de informare “„PAC pentru creștere durabilă: Misiune 
posibilă”, implementată de către Asociaţia DABS  în parteneriat cu Universitatea de Management – 
Varna (VUM).  

Seminarul de clarificare va avea loc în Medgidia la data de 15-16 martie 2017 de la ora 10:30 în 

Casa Municipală De Cultură I. N. Roman, str. Republicii, 5. 
 
In cele două zile ale seminarului vor fi reprezentate aspectele noi în Politica Agricolă Comună și în mod 
special – măsurile de sprijin pe Pilonul II al Programului Național de Dezvoltare Rurală, în mod special  

aplicărea acestor politici pentru dezvoltare durabilă în România. De asemenea se vor discuta și oportunitățile 
de învigorare a zonelor rurale și posibilitatea de dezvoltare a agriculturii ecologice în zona transfrontalieră 
România-Bulgaria. 

Campania 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) are ca obiectiv promovarea şi informarea mai bună a tuturor părţilor interesate în 
România şi Bulgaria privind noul rol al Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene – noile obiective pe 

termen lung - în noua perioadă de programare (2014 - 2020), în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și mai 
echilibrată a regiunilor rurale. 

Campania de informare prevede 24 activități, care vor fi implementate pe teritoriul zonei transfrontaliere 
România – Bulgaria,  într-o perioadă de 12 luni (iunie 2016 – mai 2017), printre care: seminare, forumuri 
de discuții, cursuri de clarificare, expozițiia de alimente bio/organice și produse bio, materiale tiparite și 
video, concurs on-line pentru plan de afaceri în domeniul agriculturii etc. 

Prezenta campanie este demarată în cadrul Proiectului: “PAC pentru creștere durabilă: Misiune 

posibilă“, Acord de grant nr. AGRI 2016-0198, finanțată în cadrul apelul 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. 

PARTICIPAREA ÎN SEMINAR ESTE GRATUITĂ, cu o confirmare. Având în vedere locurile 

limitate vă rugăm să completați Formularul de confirmare atașat Invitației. Puteți să trimiteți prin 

fax, e-mail sau să ne contactați la telefonul indicat până în 12.03.2017. 

Cu stima, 
Conf. Univ. Dr. Todor Radev 
Conducător Proiect și Președinte al Consiliului Director al Asociației DABS 
 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII: 
ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE AGRICULTURĂ ȘI AFACERI” (DABS) 
tel.: +359 58 655 626, fax: + 359 58 605 760, е-mail: agroinfo.project@gmail.com 
VAYKOVA Ivelina - Coordonator proiect pentru ROMÂNIA - tel.: 0746 101 379 

Pagina web a campaniei: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 
 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie (comunicare) nu agajeaza 

decit autorul iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare de folosirea in alte scopuri a informatiilor 

continute. 
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