
 
 

 
 

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 

 
EVENIMENT  

de PREZENTARE A PLANURILOR DE AFACERI  
în domeniul agriculturii durabile 

 

11 și 12 mai 2017, mun. Varna 
cladirea Universităţii de Management – Varna (VUM), et. 4,  

Sala de conferinţe 
Adresa: mun. Varna, str. Oborishte 13 А 

 
11 mai 2017  

11:00  -11:30   Inregistrarea participantilor si pauza de cafea 

 Deschidere si cuvant de bun venit catre participantii  

 

11:30   Demonstraţie culinară live, cu accent pe pregătirea în mod 

sustenabil a  alimentelor cu produse bio  
Chef Robin Vilareal–  

Director Academic al Institutului de Arte Culinare, mun. Varna  

  

12:30 – 13:30   Pranz pentru participantii – catering 

13:30 – 14:15   Cum să dezvoltăm şi implementăm cu succes un proiect de 

afaceri? Zhuliyana Georgieva –  Expert Marketing şi Management  

 

14:15  

Cum o idee de afaceri a devenit realitate: Prezentarea unui 

proiect de familie „Bunica şi nepoţi“ /Baba i vnutsi/ 
 

15:00  Prezentare a celor mai buni planuri de afaceri  

în domeniul agriculturii durabile 

 - Infiintarea unei exploatatii vegetale  
Stefanoiu Danut 

- Ferma culturi camp 

Daniel Moraru 

-  Instalarea si dezvoltarea unei exploatatii agricole  

Puiu Marian  

-  Instalarea si dezvoltarea fermei apicole  

Madalina Chiper  

-  Infiintare ferma de legume ecologice ECOFOOD 

Dragoi Constantin  

 

Întrebări şi discuţii 

17:30 Închidere 

Cina 

PROGRAM 

Acţiune  

cofinanţată de  

Comisia Europeană 

 



 

12 mai 2017  

09.30  - 10:00  Inregistrarea participantilor si pauza de cafea 

  

Prezentare a celor mai buni planuri de afaceri  

în domeniul agriculturii durabile 

10:00   

- Infiintarea unui ferme apicole bio şi producţia de miere 

biologice  

Yordan Zhelev 

  

- Infiintarea unei exploatatii ecologice de prune si 

evaluarea economica 

Kiril Balabanov  

 

- Constructia caselor eco „Rakovets“ 

Lina Gencheva 

  

 Întrebări şi discuţii 

12.00  – 13.00  Pranz pentru participantii – catering 

  

Prezentare a celor mai buni planuri de afaceri  

în domeniul agriculturii durabile 

 

13:00  – 14:30   

 

- Proiect Ecolibrium 

Angelina Deneva  

 

- Modernizarea exploataţiei de oi al Fermei ”Srandzha" 

SRL 

Veselina Sofronieva  

  

14:30 – 15:00  Întrebări şi discuţii 

15:00  – 15:30   Pauza de cafea 

15:30    Închidere 


