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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 

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. 

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. 
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Campania de informare „PAC pentru o creștere dura-
bilă: Misiunea posibilă“ a avut ca scop realizarea mai 
multor obiective în ceea ce privește Politica Agricolă 
Comună (PAC), cauzate de nevoile identificate ale 
celor trei grupuri principale de părți interesate din re-

giunea transfrontalieră bulgară-română:  
 
1) Publicul larg și, în special, tinerii din mediul ur-

ban  
2) Fermierii și întreprinzătorii / managerii în sec-

torul agricol;  
3) Oameni politici la nivel local și regional, precum 

și instituțiile de reglementare angajate cu imple-

mentarea planurilor agricole naționale legate de 
aspectele PAC . 

Campania de informare a fost implementată prin 24 

de activități organizate în șase pachete de lucru (WP), 
activitățile din pachetele de lucru 1, 5 și 6 au fost ded-
icate punerii în aplicare integrală a campaniei și ges-
tionarea măsurilor de informare, iar activitățile de WP 
2, 3 și 4 au avut ca scop atingerea obiectivelor speci-
fice ale campaniei. 

Activitățile introductive au fost legate de formarea 
unei echipe de experți necesare pentru managementul 

proiectului. S-au dezvoltat pagina de internet și profil 
pe Facebook, care au fost actualizate și menținute 
zilnic cu știri și articole în trei limbi. La începutul pro-
iectului au fost organizate și patru conferințe de presă 

promoționale.  

Referitor la implementarea celui de-al doilea pachet de 
lucru a fost creat baza de date de companii / ferme pri-
vate care desfășoară în producția ecologică și intensifi-
carea durabilă a agriculturii.  

Au fost realizate 10 interviuri cu proprietarii unor ferme 
alese sau întreprinzători în agricultură care prezintă expe-
riența lor și împărtăşesc cele mai bune practici. Video-
clipurile au fost difuzate pe canalul YouTube și pagina de 
Facebook a campaniei.  

A fost dezvoltat și Catalogul de bune practici - „Funcția 
socială a agriculturii și sprijinul Politicii Agricole Comune 
pentru dezvoltare durabilă“  în limbile bulgară, română și 
engleză. Versiunea electronică a catalogului este, de ase-
menea, disponibilă pe site-ul campaniei.  

A fost organizat și on-line concurs pentru cel mai bun plan 
de afaceri în domeniul agriculturii durabile, în conformi-
tate cu noile priorități din cadrul PAC pentru perioada 
2014-2020. Cele 10 planuri de afaceri premiate au fost 
prezentate de către autorii lor, la un eveniment public la 
11 și 12 mai 2017 în Varna.  

A fost elaborat și un set de materiale de instruire refer-
itoare la noile elemente ale măsurilor de sprijin, în con-
formitate cu planurile și programele naționale de dezvol-
tare rurală în Bulgaria și România.  

Au fost organizate șase seminare de instruire cu scop de 
a explica noile aspecte ale Politicii Agricole Comune în 
Bulgaria și România. Acolo au fost instruiți peste 120 de 
fermieri, care au fost familiarizați cu posibilitățile de susți-
nere din noua perioadă de programare.  

La sfârșitul lunii aprilie  2017 a fost organizat și even-
imentul pentru crearea de rețele de difuzare a rezultatelor 
- cu participarea fermierilor bulgari și români, având ca 
obiectiv de a le instrui cum să-i ajute pe membrii comuni-
tăților să solicite finanțare în al doilea pilon al PAC.  

Au fost elaborate și distribuite afișe informative, pentru a 
promova noile oportunități de sprijin financiar în al doilea 
pilon al PAC.  

Au avut loc două dezbateri publice în Constanța și 
Targovishte /Bulgaria/ privind oportunitățile de dez-
voltare durabilă prin aplicarea PAC în regiunea de 
graniță România-Bulgaria.  

La sfârșitul lunii august 2016 a fost organizată masă 
rotundă „Dezvoltarea locală durabilă prin PAC: Opor-
tunități în 2020“, la Expoziția Internațională anuală 
„Agricultura și totul despre aceasta“, care a avut loc 
în mun. Dobrich  

La sfârșitul lunii mai - la 27 și 28 mai 20017, din 
Varna a fost organizată o Expoziție de bio-alimente 
și bio-produse, cu accent pe prezentarea modelului 
de felul în care bio-alimentele pot face parte din sis-
temul de alimentație publică, gestionat de admin-
istrația locală - furnizarea de mese pentru elevi în 
școli, cantinele universitare, cursuri de gătit și stil de 
viață sănătos. Oaspeții și locuitorii din Varna s-au 
bucurat și de demonstrații culinare de chef-bucătari 
celebri. Produsele utilizate au fost selectate în între-
gime de la producătorii locali bio care au participat la 
expoziția. Evenimentul a fost realizat în parteneriat 
cu Piețele fermierilor din Varna.  

În timpul implementării campaniei de informare: 
PAC pentru o creștere durabilă, au fost elaborate 
articole publicate de specialitate referitoare la noua 
orientare a PAC în îmbunătățirea performanței eco-
logice și a rolului social al agriculturii.  

Toate materialele elaborate în cadrul proiectului au 
fost distribuite pe site-ul proiectului și pe rețele so-
ciale în spațiul on-line al campaniei.  

A fost dezvoltat și un film de 10 minute intitulat: 
"Cum să creştem hrana noastră de astăzi fără să 
distrugem hrana copiilor noștri pe viitor", un trailer 
al filmului fiind difuzat la un post TV.  

Au fost difuzate spoturi radio și trei programe de 
radio specializate în domeniul agriculturii durabile. 

Finalizarea proiectului este legată de derularea celor 
două conferințe de presă finală din Dobrich și Con-
stanța pentru a prezenta rezultatele proiectului.  

 

REZULTATELE  

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:  

PL 5: Campanie de promovare în mass media: 

Agricultura durabilă  bazată pe PAC  
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PL 6: Finalizarea proiectului 
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