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 Doriți să începeți o activitate în 

domeniul agriculturii ecologice? 

 Doriți să înțelegeți importanța, rolul și 

impactul practicării acestui tip de 

agricultură atât asupra societății, 

mediului, cât și asupra bunăstării 

personale? Aceste sesiuni informative 

își propun să vă ofere noțiuni de 

bază în domeniul agriculturii 

ecologice și să vă prezinte 

strategii de dezvoltare dedicate 

sectoru lu i ,  toate  acestea 

realizându-se prin programul 

transfrontalier INTERREG V-A 

România-Bulgaria.

Cooperarea transfrontalieră româno – bulgară 

constituie un mare avantaj atât în ceea ce privește 

schimbul de experiență cât și în ceea ce privește 

forța de muncă, creșterea capacității de a promova 

și comercializa în comun produsele ecologice atât 

între cele două țări cât și în alte țări în care 

produsele ecologice sunt din ce în ce mai mult 

solicitate.
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AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

De ce, cum?
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Aria tematică a materialului informativ:

 Prezentare generală a conceptului de agricultură 
ecologică

 De ce a apărut necesitatea dezvoltării acestui segment 
al agriculturii; piața de desfacere – consumatori

 Diferențe între agricultura convențională și bio-
agricultura; diferența între produse naturale și cele 
ecologice

 Avantaje și dezavantaje/riscuri ale agriculturii 
ecologice; de ce este oportun pentru micii fermieri din 
zona transfrontalieră Dolj Pleven

 Principalele culturi/produse animale în agricultura 
ecologică 

 Etapele de trecere de la agricultura convențională la cea 
ecologică 

 Certificarea pentru agricultura ecologică: cum se 
realizează și de către cine

 Principalele prevederi ale legislației UE în domeniul 
agriculturii ecologice (producție, desfacere)

 Povești de succes din domeniul agriculturii ecologice, în 
România și Bulgaria
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