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LOCAŢIE: 
Dealurile Bessaparki 
și munții Ponor SPA  
din regiunea 
Western Stara 
Planina, Bulgaria  
 

SISTEM HNV: 
Pășunat extensiv, 
livezi în sistem 
extensiv și ecologic, 
grădini ecologice .  

NIVEL DE IMPLEMENTARE: 
2 echipe mobile de 
consultanți din 2 regiuni 
din Bulgaria, peste 200 de 
fermieri consiliați.   

FACTORI DE SUCCES: 
Angajamentul și abilitățile echipei 
locale de a promova practicile HNV, 
finanțarea existentă atât pentru 
echipele de consiliere mobilă, cât și 
pentru schemele de granturi pilot 
și pentru Natura 2000 
 

 

INTERVAL DE TIMP: A funcționat pentru aproximativ 5 ani (2007-2011) și s-a încheiat odată cu finalizarea 

proiectului finanțat de Fondul Global pentru Mediu (GEF) și a fost  implementat de Societatea bulgară pentru 

protecția păsărilor - Bulgarian Society for Protection of Birds (BSPB).  

 

Figura 1. Regiunile acoperite de cele două echipe mobile de 
consultanți 

Sursa: www.step-bg.bg/en/ 

 

Figura 2. Crearea unei grădini organice, susținută 
de echipele mobile de consultanți 

Sursa: www.step-bg.bg/en/ 
 

 

Echipele consultative mobile au fost create în cadrul 
proiectului "Conservarea biodiversității importante 
la nivel înalt în pășuni semi-naturale cu valoare 
naturală prin sprijinirea economiei locale 
tradiționale", finanțat de Global Environment Facility 
(GEF) și implementat de Societatea Bulgară pentru 
Protecția Păsărilor (BSPB).  

Obiectivele echipelor de consultanță mobilă sunt: 
consilierea agricultorilor cu privire la noile 

cunoștiințe și abilități pentru practicile agricole HNV; 
oportunități de finanțare; sprijin în pregătirea 
planurilor de afaceri; respectarea standardelor UE în 
sectorul produselor lactate); activități de marketing 
(vânzări directe, consiliere privind proiectarea și 
standardizarea formei și etichetarea, punerea în 
legătură a  fermierilor cu consumatorii, pariciparea 
comună la târguri și expoziții etc.). 

  

 

 

ECHIPE MOBILE DE CONSULTANȚI PENTRU FERMIERII HNV  

SCURTĂ DESCRIERE A INOVAŢIEI 



Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere /  
High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge     

 ACEST PROIECT ESTE FINANȚAT DE PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE 
ORIZONT 2020 – PROGRAMUL DE CERCETARE ȘI INOVARE GRANT NR. 696391 

2 / 2 

 

 

 Echipele de consultanță mobilă au câștigat încrederea fermierilor și au devenit parte din viața lor de zi cu 
zi: "Acești oameni au intrat în viața noastră de zi cu zi", a împărtășit unul dintre agricultorii consiliați.  

 Au fost consiliați peste 200 de fermieri. Au fost aprobate 83 de proiecte pentru a participa la schema pilot 
de acordare a ajutorului HNV ca urmare a activității echipelor mobile. 

 

 
Figura 3. Fermă de capre și cultură de ierburi organice pe dealurile  Bessaparski din regiunea 

Western Stara Planina, Bulgaria  
Sursa: www.step-bg.bg/en/ 

 

 

 Finanțarea, datorită căreia Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor a putut angaja experți pentru 
echipele de consultanță mobilă  

 Abilitățile și motivația echipelor mobile au ajutat la câștigarea încrederii fermierilor și a autorităților locale 
și regionale. 

 Schemele de granturi implementate au fost adaptate condițiilor locale și nevoilor fermierilor HNV.  

 Inovația nu ar fi reușit fără angajamentul agricultorilor de a menține sistemele de agricultură HNV. 

 

 Este nevoie de contact direct și de consiliere fermă pentru a implica fermierii și autoritățile locale în 
conservarea sistemelor de agricultura HNV; discuțiile directe în cadrul fermei sunt preferate de agricultori 
pentru că le economisesc timp și resurse financiare. 

 Echipele de consiliere mobilă s-au dovedit a fi un partener eficient și respectat atât de fermieri, cât și de 
serviciile regionale. 

 Serviciile de consultanță oferite fermelor HNV sunt realizate mai bine de către echipe mici de experți care 
au experiență atât în domeniul agriculturii cât și al conservării biodiversității.  

 
Detalii suplimentare şi contact:  

Departament Ştiinţe Economice, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel. 0264 596384, int. 281 

http://econ.usamvcluj.ro  

https://www.facebook.com/AgriculturaHNV 

Mugurel JITEA, coordonator proiect, email: mjitea@uamvcluj.ro 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorilor, Agenția Executivă pentru Cercetare nefiind 
responsabilă  pentru nicio utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

CONTRIBUŢIA INOVAŢIEI PENTRU AGRICULTURA CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ 

FACTORI CRITICI DE SUCCES 

LECŢII ÎNVĂŢATE PRIN IMPLEMENTAREA INOVAŢIEI 
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