GHID

cu informații referitoare la agricultură ecologică/ convențională necesare
pentru a munci, pentru a trăi și a face afaceri în zona Dolj-Pleven

Acest Ghid se dorește a fi un instrument practic pentru persoane în căutarea unui loc
de muncă sau a antreprenorilor interesați să-și deschidă/dezvolte o afacere în
domeniul agriculturii ecologice/convenționale din zona Dolj-Pleven.
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1. Zona Dolj-Pleven
În calitate de stat membru, România, prin vecinătatea cu Bulgaria la sud, este
beneficiară în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria.
Programul sprijină dezvoltarea zonelor de graniţă eligibile în rezolvarea problemelor
similare de dezvoltare, prin colaborare şi promovarea unor soluţii comune între cele
două state membre. Acest program acoperă trei regiuni de dezvoltare: regiunea SudVest Oltenia prin judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, regiunea Sud-Muntenia prin judeţele
Teleorman, Giurgiu, Calaraşi şi regiunea Sud-Est prin Constanţa. Din statul bulgar sunt
eligibile nouă districte (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra,
Dobrich si Razgrad).
Programul Interreg VA Romania-Bulgaria este un program finanțat de UE, din
Fondul European de Dezvoltare Regională-FEDR. Scopul programului este de a dezvolta
zona de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.
În cadrul Programul Interreg VA Romania-Bulgaria, Mișcarea Română pentru
Calitate (MRC) este beneficiarul proiectului ”BIOVIRTINC - Cross Border virtual
incubator for promoting employment on bio agriculture, bio products processing and
connected services”.
Scopul proiectului este de a încuraja integrarea regiunii transfrontaliere Dolj Pleven în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, mobilitatea forței de muncă,
dezvoltarea afacerilor în domeniul agriculturii ecologice, prelucrarea produselor
ecologice și serviciilor conexe.
Județul Dolj
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Judeţul Dolj este unul dintre cele cinci judeţe componente ale Olteniei, aflat
în regiunea cea mai fertilă și roditoare a Câmpiei Dunării și a Olteniei, ce îşi are
reşedinţa de judeţ în Municipiul Craiova, acesta fiind capitala istorică a Olteniei.
Judeţul Dolj se situează pe locul şapte între unităţile administrativ-teritoriale ale
României din punct de vedere al suprafeţei totale de 7.414 km2, reprezentând 3,1% din
suprafaţa ţării. La sud, judeţul Dolj este străbătut de fluviul Dunărea, pe o lungime de
circa 150 km, fiind cea mai mare distanţă ce o străbate principalul fluviu navigabil al
Europei la nivel de judeţ. De asemenea, judeţul Dolj este străbătut de la nord la sud şi
de unul din cel mai mare afluent al Dunării, râul Jiu.
Administrativ, judetul Dolj este format din trei localități mari, municipiul
Craiova - resedință de județ, Calafat, Băilești și patru (4) orașe: Segarcea, Filiași,
Bechet și Dabuleni și 104 comune.
Judeţul Dolj este considerat un judeţ de câmpie, remarcându-se prin cea mai
mare suprafaţă nisipoasă din ţară (în sud). O mare parte din zona de sud a județului
este acoperită cu soluri fertile și vegetație. În aceste condiţii, judetul Dolj deţine 4%
din suprafaţa agricolă a României, ocupând poziţia a doua la nivel naţional.
Ramurile principale ale economiei județului Dolj sunt metalurgie, inginerie mecanică,
industria energetică, petrol, industria alimentară, industria textilă și agricultura. La
nivelul judetului in comparatie cu reprezentarea industriala, agricultura este slab
reprezentată. Peste 60% din producția agricolă este asigurată de ferme private. Unul
din motivele productivității relativ scăzute și a calității producției agricole, pe
teritoriul județului Dolj, este sărăcia populației din mediul rural. Cu toate acestea, in
anul 2016, suprafața cultivată cu principalele culturi, în sectorul privat, a fost de
489390 ha, din care 314526 ha, exploatații agricole individuale.
Județul Pleven
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Pleven este situat în nordul Bulgariei, limitele naturale ale zonei fiind, la nord
până la Dunare, la est Veliko Tarnovo, Lovech la sud și la vest teritoriul districtului la
granița cu Vratsa. Suprafața totală a teritoriului este de 4653 km2 (3,9% din teritoriul
țării). Relieful județului Pleven este simplu și deluros.
Regiunea Pleven este caracterizată de un climat temperat continental.
Rețeaua hidrografică, în judetul Pleven, este reprezentată de cursul inferior al râurilor
Iskar, Vit și Osam. Centrul administrativ al districtului este orașul Pleven. Pe teritoriul
districtului Pleven exista municipii cum ar fi: Belene, Dubník, Iskar, Levski, Nikopol şi
Pleven. Trec prin teritoriul județului Pleven secțiuni importante ale infrastructurii
rutiere, feroviare și de drumul național. În Pleven există oportunități pentru a construi
unele rețele transfrontaliere în regiunile Dunării, pe coasta bulgară (72 km) unde
exista 4 porturi fluviale mici.
Structura urbană a zonei cuprinde mai multe localități din categoria orașelor
mici și mijlocii și un oraș - Pleven. Zona de aglomerare de importanță națională este
orașul Pleven. Cele mai apropiate așezari sunt orașele regiunii, Dubník, Slavyanovo și
satele din jur.
Sectorul primar al economiei regiunii Pleven include agricultura și silvicultura.
Agricultura este mijlocul de existență al majorității populației din localitățile situate
lângă Pleven, care definește o influență puternică asupra aspectului lor. Cea mai mare
parte din terenul arabil este administrat de cooperative agricole înregistrate, persoane
fizice și alte entități.
Schimbările climatice, reducerea biodiversității, deteriorarea solului,
deșertificarea, diminuarea resurselor de apă - toate acestea ne afectează viața din ce
în ce mai mult, iar unele dintre ele sunt influențate, direct sau indirect de către
factorul uman.
Agricultura ecologică reprezintă un sector exploatat la nivelul celor două județe, dar
care poate fi îmbunătățit prin aplicarea unui management competitiv.
2. Instituții relevante pentru politici de implementare a agriculturii ecologice
naționale și locale
România
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Adresa: Bulevardul Carol I 2-4, București
Telefon: +(40)21 307 8588
Pagina web: http://www.madr.ro/
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Direcţia Agricolă Dolj
Adresa: str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj
Telefon: +(40)251.411.037
Pagina web: https://directiaagricoladolj.ro/prezentare.html
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti
Telefon: +(40)21.305.48.15
Pagina web: http://www.apia.org.ro/ro/
Bulgaria
Ministerul Agriculturii şi Pădurilor
Adresa: Sofia 1040, 55 Hristo Botev Blvd, Bulgaria
Telefon: +359 2 985 11 226
Pagina web:www.mzgar.government.bg
Agenţia de Plăţi (State Fund for Agriculture)
Adresa: 136 Tzar Boris III Blvd. 1618 Sofia, Bulgaria
Telefon: +359 2 818 7204
Adresa web: www.dfz.bg
Instituții relevante pentru dezvoltarea afacerilor
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
Adresă: Calea Victoriei 152, București
Telefon: +(40)21 40 10 568
Pagina web: www.imm.gov.ro/
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI
Adresă: CCIR Business Center, Bd. Octavian Goga nr. 2, București
Telefon: 021.319.00.93
Fax: 021.319.01.56
Pagina web: ccir@ccir.ro
AGENŢIA BULGARĂ PENTRU PROMOVAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
Adresă: 1, Sveta Nedelia Sq., 1000, SOFIA, BULGARIA
Telefon: 359-2-9329216, 9805069
Fax: 359-2-9805869
e-mail: office@sme.government.bg
Pagina web: www.sme.government.bg
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII BULGARIA
Adresă: Str. Iskar nr.9, 1058, SOFIA, BULGARIA
Telefon: 359-2-9872631
Fax: 359-2-9873209
Email: bcci@bcci.bg
Pagina web: www.bcci.bg
CAMERA BILATERALĂ DE COMERŢ BULGARIA-ROMÂNIA
Adresă: Sofia 1000, 6 strada Triaditsa, etaj 3
Telefon: +359 888 256 123
Birou în România, București 7000, strada Arcului 21, etaj 3
Telefon: +40722 373 368
Email: info@bccbr.com
Pagina web: www.bccbr.com
3. Date socio-economice pentru regiunea Dolj-Pleven
Regiunea transfrontalieră România-Bulgaria este prezentată ca fiind un
teritoriu cu probleme din punct de vedere al indicilor economici și anume, se
caracterizează printr-un PIB scăzut, sub nivelul mediu pentru cele două ţări (cu
excepţia Constanţa) şi cu tendinţe serioase pentru reducerea numărului populaţiei, dar
şi îmbătrânirea acesteia.
Dolj
PIB pe locuitor (pentru anul 2015): 6512 euro
Coeficientul de ocupare a forţei de muncă: 58.5%
Coeficientul de şomaj: 9.8%
Sectoare economice principale: comert si reparaţii, transport şi logistică, tehnologii de
informare şi comunicare, servicii medicale private
Pleven
PIB pe locuitor (pentru anul 2015): 7039 leva. (3599 euro)
Coeficientul de ocupare a forţei de muncă: 59.5%
Coeficientul de şomaj: 10.3%
Sectoare economice principale: Turism, „Producţia de alimente, băuturi şi produse din
tutun” şi „Producţia de textile”. Nici unul din cele două județe nu are PIB pe locuitor
care să depăşească nivelul mediu pe ţară.
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Judetele Dolj și Pleven oferă costuri relativ scăzute aferente forței de muncă în
comparație cu media pentru Bulgaria și România.
Potrivit unui studiu al Agenției de Investiții din Bulgaria, Bulgaria și România
ocupă poziții de lider în clasamentul celor mai ieftine forțe de muncă în CEE, măsurată
în salarii medii.
Un avantaj suplimentar la crearea de politicii fiscale în ambele țări,
România și Bulgaria oferă unele dintre cele mai mici rate de impozitare pe profit.
Perspective curente şi viitoare pentru piaţa muncii
Economiile Bulgariei şi României se caracterizează prin disproporţii regionale
şi structurale semnificative care dau naştere mobilităţii de muncă, nu numai în ţară, ci
şi în străinătate. La nivel de districte şi judeţe transfrontaliere, piaţa de muncă, în
numeroase cazuri, are un potenţial deja epuizat. Potrivit comentariilor
reprezentanţilor mediului de afaceri, şomaj, practic, nu există. Nevoile de mână de
lucru calificată se resimt la toate nivelurile, începând de la muncitori generali,
ingineri, şoferi şi până la cadrele manageriale.
Pentru perioada 2019-2028, se aşteaptă ca numărul populaţiei în vârstă activă
de muncă să scadă cu până la 9.2%. Pentru toata perioada analizată între anii 2013 şi
2028, estimările arată o scădere de 15.5%. Totodată, cererea de muncă pentru
perioada 2019-2028 se aşteaptă să scadă cu numai 4%. Cea mai mare creştere a
ocupării forţei de muncă se aşteaptă în următoarele activităţi economice:
Tranzacţii cu proprietăţi imobiliare (49%)
Sănătate umană şi muncă socială (10%)
Educaţie (8%)
Tendinţa pentru locuri de muncă, la toate nivelurile care necesită aplicarea
accentuată a aptitudinilor non-rutină, va continua şi multe locuri de muncă
tradiţionale, legate de forţa fizică sau de rutină, vor scădea.
Se preconizează că până în anul 2020 persoanele care au cel puţin un nivel mediu de
calificare să reprezinte peste 80% din forţa de muncă din Europa.
Aparent, având în vedere estimările citate mai sus pentru creşterea serioasă aşteptată
de locuri de muncă nou deschise în Europa, pentru companiile din Bulgaria şi România,
şi, în speţă, cele din regiunea transfrontalieră, va deveni tot mai greu să identifice şi
să motiveze persoanele calificate.
În contextul insuficienţei cronice de cadre, în numeroase sectoare mobilitatea
de muncă în context transfrontalier ar putea fi o parte din soluţie. Un obstacol
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semnificativ cu care se confruntă mobilitatea de muncă şi care este greu de trecut,
este bariera lingvistică.
Trebuie să menţionăm că mobilitatea de muncă a bulgarilor spre România şi
vice versa, în momentul de faţă, este îndreptată predominant către firmele cu
participare bulgară (respectiv română), sau este în limitele unui proiect anume, pentru
o perioadă anume (muncă sezonieră sau în domeniul construcţiei şi până la finalizarea
unui obiect anume
4. Instituții relevante pentru ocuparea forței de muncă
România
La nivel naţional:
Ministerul Muncii și Justiției Sociale - urmărește politica guvernamentală pe piața
muncii
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu, Nr.2-4, sectorul 1, Bucureşti
Telefon: +40 213 158 556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro; Pagina web: http://www.mmuncii.ro
Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca (ANOFM) - aceasta este
principala instituție din România care oferă servicii speciale de ocupare a forței de
muncă. Ea se ocupă de instituționalizarea dialogului social în domeniul ocupării forței
de muncă și al formării, punerea în aplicare a strategiilor de ocupare a forței de
muncă și de formare și ia măsuri pentru protecția socială a persoanelor care nu
lucrează.
Adresa: Str. Avalanşei, Nr. 20-22, sector 4, Bucuresti, cod postal 040305
Telefon: +40 213 039 857
E-mail: anofm@anofm.ro; Pagina web: http://www.anofm.ro/
La nivel regional:
Serviciul Regional de Angajare - Dolj
Adresa: Dolj, loc. Craiova, Str. Eugeniu Carada, nr. 13A, Craiova
Telefon: +40 251 306 099
E-mail: ajofm@dj.anofm.ro; Pagina web: http://www.dolj.anofm.ro/
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Bulgaria
La nivel naţional:
Ministerul Muncii şi a Politicii Sociale - desfăşoară politica de stat în domeniul pieţei
muncii, protecţiei pieţei naţionale a muncii, formarea forţei de muncă şi integrarea
grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii.
Adresa: Sofia 1051, str. Triaditsa, №2
Telefon: +359 2 8119 443
Fax: +359 2 988 44 05
E-mail: mlsp@mlsp.government.bg; Pagina web: https://www.mlsp.government.bg
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă este agenţia executivă de pe lângă
ministrul politicii sociale pentru realizarea politicii de stat şi încurajarea ocupării
forţei de muncă. O parte din funcţiile agenţiei sunt: înregistrarea locurilor de muncă
vacante şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, servicii de intermediere
pentru ocuparea forţei de muncă, implementarea proiectelor şi a programelor în
domeniul ocupării forţei de muncă, calificarea profesională, etc.
Adresa: Sofia 1000, bul. Dondukov №3
Telefon: +359 2 980 87 19
Fax: +359 2 986 78 02
E-mail: az@az.government.bg; Pagina web: https://www.az.government.bg
Agenţia Executivă "Direcţia Generală de Muncă" controlează respectarea legislaţiei
muncii, exercită controlul specializat asupra respectării Legii privind sănătatea şi
securitatea la locul de muncă şi a Legii privind promovarea ocupării forţei de muncă,
oferă consultanţă tehnică şi informare angajatorilor şi salariaţilor, cu privire la
metodele cele mai eficiente de respectare a legislaţiei muncii .
Adresa: Sofia 1000, bul. Dondukov №3
Telefon: +359 700 17 670
E-mail: delovodstvo@gli.government.bg; Pagina web: http://www.gli.government.bg
La nivel regional:
Direcţiile „Servicii regionale de ocupare a forţei de muncă” – o parte din structura
Agenţiei de ocupare a forţei de muncă. Coordonează, sprijină şi pun în aplicare
politica de ocupare a forţei de muncă la nivel regional.
Lovech (Lovech, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven)
Telefon: +359 68 603 162
E-mail: drsz.lovech@mbox.contact.bg
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Direcţiile „Biroul de muncă” - unităţi teritoriale ale Agenţiei pentru Ocuparea Forţei
de Muncă la nivel local, care oferă servicii directe de ocupare a forţei de muncă,
efectuează contact direct între angajat şi angajator, înregistrează şomerii etc.
Pleven
Adresa: Pleven 5800, str. "Aleksandar Stamboliiski" 1
Telefon: +359 64 801 762; +359 64 801 813
E-mail: dbt.pleven@mbox.contact.bg
Veliko Tarnovo
Adresa: Veliko Tarnovo 5000, str. "Hristo Botev" 82
Telefon: +359 62 610 261; +359 62 610 244
E-mail: bt-vturnovo@mbox.contact.bg
EURES - Portalul european de mobilitate profesională
EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice
de angajare a forţei de muncă (SPA) în ţările din Spaţiul Economic European (cele 28
de ţări membre UE, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi Confederaţia Elveţia. Pune la
dispoziţie informaţii, consultanţă şi angajare, în favoarea angajaţilor şi angajatorilor,
precum şi a fiecărui cetăţean al Uniunii care doreşte să beneficieze de principiul
deplasării libere a forţei de muncă.
Reţeaua EURES, înfiinţată în anul 1993, susţine mobilitatea pe Pieţele
Europene de muncă prin acordarea cooperării necesare a persoanelor care caută un loc
de muncă străinătate, angajatorilor care doresc să angajeze salariaţi din străinătate;
persoanelor care caută un loc de muncă şi angajatorilor din regiunile de graniţă de
stat.
Serviciile EURES pentru cetăţeni şi pentru angajatori se exprimă în punerea
la dispoziţie de:
• informaţii de la bazele de date publicate pe portalul EURES (European job mobility
portal);
• informaţii şi consultanţă oferite de peste 900 de consilieri EURES din toate ţările
membre EURES.
Portalul EURES oferă:
• informaţii privind locurile de muncă disponibile anunţate prin intermediul serviciilor
naţionale şi publice de ocupare a forţei de muncă în ţările membre EURES;
• posibilitatea persoanelor care caută un loc de munca de a publica un CV professional
în baza de date a respectivului portal; aceasta bază de date este accesibilă pentru
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angajatorii înregistraţi în portal care sunt interesaţi să găsească persoane motivate
care caută un loc de muncă, din alte ţări UE/SEE;
• informaţii privind condiţiile de viaţă şi de muncă în ţările din UE/SEE;
• informaţii privind pieţele de muncă în ţările din UE/SEE;
• informaţii privind limitările în mişcarea liberă a forţei de muncă implementate de
vechile ţări membre EURES în privinţa ţărilor care au aderat de recent la UE;
• informaţii privind posibilităţile de educaţie şi formare profesională în UE.
Consilierii EURES
Bulgaria
Gergana Spasova
Telefon: +359 879005812
E-mail: gergana.spasova@az.government.bg
Limbi de contact: Bulgară (bg), Engleză (en)
Dolj
Simona Palcu
Telefon: +40 251 306 100
E-mail: dj_eures@dj.anofm.ro
Limba de contact: Engleză (en), Română (ro)
5. Salarii, contribuţii sociale şi fiscale, niveluri de salarizare
Una dintre prevederile obligatorii pentru încheierea contractului de muncă,
în privinţa căreia părţile trebuie să fi ajuns la un acord, este stabilirea salariului. În
Bulgaria, conform art. 247 din Codul Muncii, cuantumul salariului este determinat:
- în funcţie de durata muncii;
- în funcţie de prestaţie.
În Bulgaria, remuneraţiile acordate în aşa zisele contracte de drept civil sau
contracte pentru prestarea anumitor servicii sau muncă sunt stabilite în principiu de
libera negociere. Este posibil ca suma trecută în contract să fie cu toate taxele şi
impozitele incluse (inclusiv din partea angajatorului), dar de cele mai multe ori se face
referire la o sumă brută, de la care sunt reţinute numai cheltuielile plătibile din
partea prestatorului.
Venitul de asigurare este venitul lunar pe care se calculează şi sunt plătite
contribuţiile de asigurare.
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Cuantumul contribuţiilor de asigurare şi raportul în care ele sunt distribuite
între angajat şi angajator, se stabileşte anual în Codul asigurărilor sociale. Conform
legislaţiei, raportul este de 60% pentru angajator şi 40% pentru angajat.
Distribuirea contribuţiilor de asigurare în fondurile asigurărilor publice de
stat (APS) depinde de categoria de muncă şi de două perioade cronologice - prima
perioadă pentru cei născuţi înainte de 1960 şi a doua - pentru cei născuţi după 1960.
Cuantumul contribuţiei de asigurări de sănătate este stabilită anual prin
Legea bugetului CNAS. Pentru anul 2017, cuantumul acestei contribuţii este de 8% şi
este în raport de 60/40.
Procente de distribuire a ratelor de asigurare:
Persoană născută după 01.01.1960:
Persoană născută înainte de 31.12.1959:

Angajatorul este obligat să plătească, în numele său, toate contribuţiile
sociale şi de sănătate datorate.
În Bulgaria veniturile persoanelor fizice sunt impozitate cu rată unică, în
cuantum de 10% (impozitl pe venit). Această rată este valabilă nu numai pentru
salariile plătite în virtutea contractelor de muncă, ci şi pentru onorarii plătite în
virtutea contractelor de drept civil, veniturile profesiilor libere, producătorilor
agricoli, artiştilor şi interpreţilor.
Sunt impuse asigurări pentru contracte de drept civil (CC) şi pentru
persoanele care desfăşoară activităţi independente Potrivit Codului de asigurări
sociale; în cazul CC se vor vărsa numai contribuţiile pentru fondul de pensii, asigurările
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de sănătate şi fondul universal de pensii. Prestatorii conform unor CC nu pot beneficia
de concedii medicale, concedii şi despăgubiri. Insă, aceştia sunt asiguraţi pentru cazuri
de invaliditate, boli generale, vârstă şi deces /art. 4, alin. 3 din Codul Asigurărilor
Sociale şi art. 40, alin. 1, p. 3 din Legea privind asigurările de sănătate. Toate
asigurările vor fi vărsate de către angajator.
În Bulgaria, există şi o categorie de persoane numite persoane care desfăşoară
activităţi independente. Aceştia sunt proprietarii de firme, notari publici, avocaţi,
experţi contabili; evaluatori licenţiaţi, experţi din cadrul instanţelor de judecată şi a
parchetelor; specialişti medicali, agenţi de asigurare, meşteşugari, agricultori
înregistraţi etc., care nu desfăşoară activitate de muncă în virtutea unui alt tip de
contract.
Obligaţia de asigurare ce revine persoanelor care desfăşoară activităţi
independente se naşte din ziua începerii sau reluării activităţii de muncă şi continuă
până la întreruperea sau finalizarea acesteia. Ei sunt asiguraţi, în mod obligatoriu,
pentru cazuri de invaliditate datorită bolilor generale, vârstă şi deces (Fondul "Pensii").
La libera lor alegere, ei pot vărsa contribuţii şi pentru boli generale şi maternitate.
Persoanele care desfăşoară activităţi independente trebuie să achite, în avans, un
impozit de 10% precum şi, să completeze şi să depună declaraţiile fiscale anuale.
Nivelul maxim de asigurare, pentru anul 2018, este în cuantum de 2600 leva. Acest
lucru înseamnă că, chiar şi în cazul în care se stabileşte un salariu brut mai mare,
asigurările şi contribuţiile vor fi plătite numai pe cuantumul de 2600 leva, pentru tot
ce depăşeşte suma respectivă va fi datorat numai 10% impozit pe venit.
În momentul de faţă, salariul minim lunar pentru Bulgaria este în cuantum de
510 leva (260,76 euro), stabilit pentru o zi de muncă de 8 ore, potrivit Hotărârii
Guvernamentale nr. 316/2017 şi care a intrat în vigoare din data de 01.01.2018.
Salariul net cel mai mic, adică după deducerea taxelor, impozitelor şi contribuţiilor,
este de 395.75 leva (202.34 euro)
În România, cuantumul contribuţiilor se raporteaza, în mod general, la toate
remuneraţiile primite pe parcursul lunii calendaristice.
Începând de la 1 ianuarie 2018, intră în vigoare modificările la Codul fiscal
privind contribuţiile sociale, acestea urmând a fi transferate către salariaţi. De reţinut
faptul că, din actualele contribuții plătite, în prezent, de salariat și angajator, vor
rămâne doar trei, adică CAS, CASS şi nou introdusa contribuţie asiguratorie pentru
muncă. Din 2018, doar angajatorul va calcula, reține și plăti contribuțiile sociale.
Salariații nu vor avea nici o obligație în acest sens.
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Contribuțiile obligatorii:
- contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce va fi în
totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce va fi în totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce va fi în totalitate în
sarcina angajatorului.
Referitor la contributia asiguratorie pentru munca (CAM), aceasta va îngloba celelalte
patru contribuții sociale existente în momentul de față. Mai precis, contribuția
asiguratorie pentru muncă va fi formată din actualele contribuții pentru șomaj,
concedii medicale, riscuri profesionale și creanțe salariale. Banii strânși din contribuția
asiguratorie pentru muncă (2,25%) vor fi împărțiți după cum urmează:
- 15% se va duce la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
- 20% se va duce la bugetul pentru șomaj;
- 5% se va duce la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale;
- 40% se va duce la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata
concediilor medicale;
- 20% se va duce la bugetul de stat, într-un cont distinct.
Legislaţie privind forţa de muncă, ocuparea şi mobilitatea forţei de muncă din
România şi Bulgaria
România
CODUL MUNCII
Reglementează regulile angajării în muncă şi relaţiile între angajat şi angajator,
respectiv angajaţii români care lucrează cu contract de muncă în România sau în
străinătate, angajatorii români, precum şi angajaţii cetăţeni străini care lucrează
pentru angajator român în România.
http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/codul_muncii_2018.php
CODUL FISCAL
Acest cod reglementează cadrul legal al impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale
obligatorii care reprezintă venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor publice sociale de stat, bugetul Fondului unic naţional de asigurare de
sănătate, bugetul asigurărilor la şomaj şi fondului de garanţie pentru plata creanţelor
cu salariile, adică precizări privind contribuabilii care trebuie să plătească aceste
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impozite, taxe şi contribuţii sociale, dar şi calcularea şi plata acestora; descire
procedura de modificare a acestor taxe, impozite şi contribuţii sociale.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_03042018.htm
LEGEA NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ ȘI
STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
În România, se garantează tuturor dreptul la libera alegere a propriei profesii şi loc de
muncă, precum şi dreptul la asigurări în caz de şomaj. Prevederile acestei legi
reglementează măsurile de aplicare a strategiilor şi politicilor elaborate în scopul
protecţiei persoanelor cu risc de şomaj, asigurarea unui grad mare de ocupare şi
adaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţii de muncă.
http://www.anofm.ro/legea-nr-762002
LEGEA NR. 319/2006 A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Aceasta lege are drept scop stabilirea unor măsuri de încurajare a îmbunătăţirii
condiţiilor sigure şi sănătoase de muncă, pentru angajaţi. Legea stabileşte principii
generale cu privire la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi
siguranţei, înlăturarea factorilor de risc şi accidente de muncă, informaţii,
consultanţă, participare echilibrată conform legislaţiei, formarea angajaţilor şi
reprezentanţilor acestora, precum şi direcţiile generale pentru aplicarea acestor
principii.
https://www.inspectiamuncii.ro/-/legislatie-s-1
Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul
României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul
Uniunii Europene
https://lege5.ro/Gratuit/ge3dcmzzgy2a/legea-nr-106-2017-privind-unelemasuripentru-imbunatatirea-exercitarii-pe-teritoriul-romaniei-a-drepturilor-conferiteincontextul-liberei-circulatii-a-lucratorilor-in-cadrul-uniunii-europene
Bulgaria
LEGEA PRIVIND MIGRAŢIA ŞI MOBILITATEA DE MUNCĂ
Aceasta lege reglementează accesul la piaţa muncii pentru salariaţi - cetăţeni ai unor
ţări terţe, inclusiv şi desfăşurarea practicii în regim de liber profesionist. Principiul
este că accesul acestor persoane la piaţa bulgară de muncă este destul de limitat, însă
în unele domenii sunt implementate facilităţi. Mai concret, LMMM oferă o listă a
profesiilor în care există o deficienţă de cadre cu înaltă calificare, fiind incluse în ele
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specialişti cheie pentru mediul de afaceri - precum developeri de software,
programatori aplicaţii etc. Lista este aprobată de ministrul muncii şi a politicii sociale.
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
NORMELE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA LEGII PRIVIND MIGRAŢIA ŞI
MOBILITATEA DE MUNCĂ
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623
LEGEA PENTRU ÎNCURAJAREA OCUPĂRII ÎN MUNCĂ
Aceasta lege reglementează relaţiile sociale în cadrul promovării şi menţinerii ocupării
în muncă, orientării profesionale şi formarea continuă a adulţilor, precum şi
intermedierea în scopurile informării şi ocupării în muncă în Republica Bulgaria şi în
alte ţări membre UE.
http://lex.bg/laws/ldoc/-12262909
ORDONANŢA PRIVIND CONDIŢIILE ŞI ORDINEA DE EMITERE, REFUZ ŞI RETRAGERE A
PERMISELOR DE MUNCĂ A ANGAJAŢILOR CETĂŢENI STRĂINI ÎN REPUBLICA BULGARIA
Prin aceasta Ordonanţă sunt reglementate: condiţiile şi ordinea de emitere,
prelungire, refuz şi retragere a permiselor de muncă a angajaţilor cetăţeni străini în
Republica Bulgaria; cazurile de scutire din emiterea permiselor de muncă a cetăţenilor
străini în Republica Bulgaria; durata permisă totală a ocupării în muncă.
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-548909054
6. Costuri inființare firmă în Bulgaria
E important de ştiut că, la înfiinţare, nici o firmă nu este plătitoare de TVA,
dar dacă firma depăşeşte într-un an cifra de afaceri de 50.000 leva, este înregistrată
automat de către Fisc în noua categorie de plată, proprietarii firmei fiind cei care au
obligaţia de a întocmi documentaţia şi procedurile de înregistrare ca plătitor de TVA,
alături de o taxă separată de 150 euro.
• Rezervarea denumirii firmei la nivel național - 40 de leva și încă 4 leva comision
bancar.
• Taxa de înregistrare în Registrul Comerțului - 110 de leva și încă 4 leva comision
bancar.
• Taxe notariale pentru specimenele de semnatură. Taxele notariale sunt de 10 leva
pentru fiecare administrator. În cazul unui SRL cu asociat unic, care este și
administrator, taxele notariale vor fi de 10 leva.
• Comision bancar pentru deschiderea contului de capital social - 20 leva.
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•
•
•

Certificat constatator obținut imediat după înființare - 10 leva.
Stampila costă 30 de leva sau 15 euro
Capital minim 1 euro
Impozitul pe profit datorat de o firma este de 10% si impozit pe dividend de
5%, iar pentru liber profesionisti de 15%. Informatii cu privire la alte taxe platibile in
Bulgaria pot fi accesate la pagina de internet a Agentiei de impozite:
http://portal.nap.bg/en/page?id=507
Firmele nu sunt obligate să depună declaraţii fiscale trimestriale, ci doar o
declaraţie anuală de impozit pe profit, care are ca termen data de 31 martie a anului
următor. Tipurile de societăţi care pot fi constituite de investitorii străini sunt similare
societăţilor de afaceri stipulate în Legea comercială din România (codul comercial).
7. Costuri înființare firmă în România

Este important de știut că, în România, capitalul minim pentru înființarea
unei firme este de 200 lei, urmând ca celelalte costuri să difere în funcție de numărul
de asociați și/sau forma de înregistrare, cum ar fi:
- Societate cu Răspundere Limitată (SRL) – Este potrivită pentru orice antreprenor cu
aspirații la o afacere prosperă (taxa ONRC 122 lei plus taxe notariale pentru specimen
semnatură intre 50,00 – 80,00 lei);
- Societate cu Răspundere Limitată - Debutant (SRL-D) – Este potrivită pentru cei care
înființează pentru prima dată o firmă. Statul oferă facilități fiscale și în accesare de
fonduri guvernamentale;
- Persoana Fizica Autorizată (PFA) sau Întreprindere Individuală (II) - Pentru PFA și II
trebuie neapărat o calificare (diplomă, atestat, certificat) în activitatea pentru care se
doreste. Atenție, dacă se vrea magazin alimentar, pe lângă calificare trebuie și curs de
igienă;
- Societate cooperativa de gradul I şi gradul II - Este o asociaţie autonomă de persoane
fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat
de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale
membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către
membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste (se infiinteaza in baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei);
- Cooperativa agricolă de gradul I şi gradul II – este o asociaţie autonomă cu un număr
nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică
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şi socială în interesul privat al membrilor săi (se infiinteaza in baza Legii cooperației
agricole nr. 566/2004 cu modificarile si completarile ulterioare).
Adrese ale Misiunii diplomatice a României în Bulgaria şi organismelor publice şi
neguvernamentale care pot furniza informaţii economice şi comerciale
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA BULGARIA
Bvd. Mihai Eminescu nr.4, 111 SOFIA, BULGARIA
Tel.359-2-9712858
Fax:359-2-9733412
e-mail:sofia@mae.ro, http://sofia.mae.ro/
BIROUL CONSILIERULUI ECONOMIC
Tel/fax: 359-2-9712478;
Fax. 359-2-9733412
e-mail: sofia.economic@mae.ro; radu.moldovan@dce.gov.ro
SECŢIA CONSULARĂ
Tel.359-2-9733510 email: sofia.consul@mae.ro
AGENŢIA BULGARĂ PENTRU PROMOVAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
Str. Sveta Nedelia nr. 1, 1000, SOFIA, BULGARIA
Tel.359-2-9329216, 9805069
Fax.359-2-9805869
e-mail: office@sme.government.bg www.sme.government.bg
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII BULGARIA
Str. Iskar nr.9, 1058, SOFIA, BULGARIA
Tel.359-2-9872631
Fax:359-2-9873209
Email: bcci@bcci.bg, www.bcci.bg
AGENŢIA BULGARĂ PENTRU INVESTITII
Str. Aksakov 31, Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 985-5500
Fax: (+359 2) 980-1320
E-mail: iba@investbg.government.bg, http://www.investbg.government.bg/en
CAMERA BILATERAL DE COMERŢ BULGARIA-ROMÂNIA
Str. Triaditsa 6, etaj 3, Sofia 1000
Tel.: (+359 88) 8 256 123
Str. Arcului 21, etaj 3, București 7000
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tеl.: +40722 373 368
e-mail: info@bccbr.com , web: www.bccbr.com
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BULGARO-ROMÂNĂ
Str. Tsar Ferdinand 3A, CP 69, 7000 Ruse, Bulgaria
Tel: + 359 82 826 308
Fax: + 359 82 826 309
E-mail: office@brcci.eu
8. Terenuri disponibile pentru investiții industriale și agricole
Conform Constituţiei Bulgariei, persoanele fizice şi juridice străine nu pot
dobândi drepturile de proprietate asupra pământului, iar pentru cele din Uniunea
Europeana restricția s-a menținut până în 2014.
Cetățenii europeni care doresc construcția unei a doua locuințe nu sunt
supuși restricției. Această restricţie nu se referă la companiile bulgare cu participare
străină, indiferent de procentul de participare, acestea putând dobândi drepturi
depline de proprietate asupra pământului, inclusiv asupra terenurilor agricole,
compania trebuind să fie înregistrată conform legislaţiei bulgare.
Pentru dobândirea de proprietăţi materiale în zonele de frontieră sau în
cele de importanţă pentru securitatea naţională este necesară obţinerea prealabilă a
unei autorizaţii din partea Guvernului.
Prin legea investiţiilor, beneficiază de facilităţi doar societaţile care respecta
urmatoarele condiţii:
a) societăţile noi, cele care îşi extind activitatea sau cele care fac schimbari
fundamentale ale producţiei;
b) societati care desfaşoară activităţi în urmatoarele domenii:
I. sectorul industrial: producţie industrială şi producţie de energie electrică din surse
regenerabile;
II. sectorul servicii: activităţi în domeniul tehnologiilor înalte, cercetare, educaţie si
medical
- cel puţin 80% din venitul brut al societăţii trebuie să vină din activităţiile listate mai
sus;
- cel puţin 40% din costurile eligibile ale investiţiei trebuie să fie aportul investitorului
din susrse proprii sau împrumuturi ale acestuia;
- investiţia trebuie să fie menţinută minim 5 ani;
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- locurile de muncă create trebuie menţinute minim 3 ani;
- perioada de realizare a investiţiei nu trebuie să depăşească 3 ani.
Tipul de investiţii sunt împărţite în două clase:
- clasa A: 35-70 milioane leva(cca 18-36 miloane euro)
- clasa B: 14-40 milioane leva (cca 7-21 milioane euro)
Diferenţierea se face în funcţie de locaţia investiţiei, sectorul de activitate şi
activitatea dezvoltată.
Informaţii detaliate pot fi preluate de pe pagina Agenţiei de investiţii bulgare
www.investbg.government.bg, unde se gasește Ghidul investitorului.
Legislația privind cumpărarea - vânzarea de terenuri în România
LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului - https://lege5.ro/Gratuit/gm4tenjygy/legea-nr-17-2014-privindunele-masuri-de-reglementare-a-vanzarii-cumpararii-terenurilor-agricole-situate-inextravilan-si-de-modificare-a-legii-nr-268-2001-privind-privatizarea-societatilorcomerciale
ORDIN 719 din 12 mai 2014 - MADR privind aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului (Publicat în Monitorul Oficial nr. 401 din 30 mai 2014) http://www.madr.ro/terenuri-agricole/legislatie/5-ordin-nr-719-din-12-mai-2014.html
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9. Certificarea produselor ecologice
Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă
etichetele şi siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce
trebuie urmat întocmai, pe toată trasabilitatea produsului.
Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii
trebuie să respecte permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională.
Ei trebuie să-şi supună activitatea unor vizite de inspecţie, realizate de organisme de
inspecţie şi certificare, în scopul controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în
vigoare privind producţia ecologică.
Etape ce trebuie parcurse pentru obținerea certificării:
Alegerea (contractarea) unui organism de control și certificare a conformării
ecologice,
Înregistrarea activității ecologice (producție, procesare, comercializare,
export/import) la Direcția Agricolă Județeană (Departamentul de Agricultură
Ecologică),
Parcurgerea perioadei de conversie (producție) – variază în funcție de tipul
produsului,
Efectuarea inspecțiilor anunțate și neanunțate din partea certificatorului
contractat,
Cunoașterea și respectarea normelor legislative de certificare ecologică.
Emiterea documentului justificativ de conformitate.
Sigla naţională "ae” (România), specifică produselor ecologice, alături de
sigla comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de
către consumatori a produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie
ecologică.

Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie
începând cu data de 1 iulie 2010. Utilizarea acestuia rămâne opţională pentru
produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebui să fie însoţită de indicarea
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locului de producere al materiilor prime agricole. Această indicaţie poate fi de forma
'UE', 'non-UE' sau/şi numele statului membru UE sau din afara UE, unde au fost
obţinute produsul sau materiile prime ale acestuia. Logoul comunitar oferă
recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune Europeană.
Normele comunitare care reglementează agricultura ecologică cer ca ferma
care doreşte să adopte metodele ecologice să urmeze o perioadă de conversie de, cel
puţin, doi ani începând de la însămânţare, pentru culturile anuale şi de 3 ani pentru
păşuni, fâneţe şi culturile furajere. Organismul de inspecţie poate prelungi sau scurta
acest termen, în funcţie de istoria fermei, susţinută de documente justificative. În nici
un caz, conversia culturilor agricole nu se poate face în mai puţin de un an.
Organisme de inspecție și certificare în România
S.C ECOCERT S.R.L
S.C. ECOINSPECT S.R.L.
BIOS S.R.L ITALIA -SUCURSALA ROMÂNIA
AGRECO R .F. GÖDERZ GMBH GERMANIA-SUCURSALA ROMÂNIA
BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA
AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH ENZERSFELD SUCURSALA BUCUREȘTI
CERTROM SRL
S.C. ECOROISCERT SRL
MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
CERES ORGANIC CERT SRL
BIOCERT TRADIȚIONAL SRL
SC SRAC CERT SRL
SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL
Organisme de inspecție și certificare în Bulgaria
BALKAN BIOCERT Ltd
Q CERTIFICATION SPA
CERES-CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS Ltd
BIOAGRICERT ITALIA BULGARIA Ltd
SGS BULGARIA Ltd
BULGARKONTROLA SA
TP AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH
CONTROL UNION CERTIFICATIONS BV
BCS ÖKO-GARANTIE GmbH
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10. Promovarea și comercializarea produselor agricole şi alimentare ecologice
În Uniunea Europeană, inclusiv în România si Bulgaria, cele mai folosite
metode de comunicare sunt: consultanţa şi asistenţa tehnică, programele de formare
profesională, educaţie şi cercetare, granturile de investiţii pentru proiecte
demonstrative, sprijinul pentru înfiinţarea de structure instituţionale şi îmbunătăţirea
activităţii acestora.
Pentru agricultura ecologică, importante sunt şi campaniile de informare şi
promovare cum este cea care se face pe site-ul Uniunii Europene www.organicfarming.europa.eu unde, Comisia Europeană pune la dispoziţia cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene interesaţi, informaţii, în limba naţională, privind
modalitatea în care agricultura ecologică contribuie la protecţia resurselor naturale, la
biodiversitate şi la bunăstarea animalelor, precum şi la dezvoltarea zonelor rurale.
Acest site web poate fi folosit ca punct de acces la toate aspectele referitoare la
politica privind agricultura ecologică a UE şi pentru a descărca materiale informative
cum ar fi broşuri sau pliante.
Importanţa canalelor comerciale individuale este diferită în statele membre.
Specialistii sunt convinşi că acolo unde produsele ecologice sunt vândute, în principal,
prin supermarket-uri, creşterea şi raspandirea pieţei acestor bunuri este (şi va rămâne)
un important canal de promovare a produselor ecologice.
Vanzarea directă sub toate formele, reprezintă cel mai important canal de
vânzare a produselor ecologice, atât pentru consumator cât şi pentru fermier.
Avantajele consumatorului sunt următoarele: reducerea preţurilor,
achiziţionarea de produse de sezon şi proaspete, cunoaşterea produselor şi a zonei de
origine.
Pentru producător, principalele avantaje sunt: creşterea profitului, relaţia
directă cu consumatorii, un nou rol al fermierului, promovarea produselor /soiurilor
locale. Comercializarea directă si pieţele fermierilor sunt foarte importante în zonele
rurale, în special în asociere cu agroecoturismul şi restaurantele locale.
Vânzările cu amănuntul pe piața ecologică a UE au crescut cu 54% intre 2010
și 2015. Suprafața totală destinată agriculturii ecologice în UE a crescut cu 21% în
aceeași perioadă. Importurile de produse ecologice au crescut cu 32% între 2012 si
2015.
Preţul scăzut al produselor agricole şi costurile mari de distribuţie, inclusiv în
agricultura ecologică, determină fermierii să caute noi soluţii pentru menţinerea
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viabilităţii lor economice. La producător ajunge doar o mică parte a preţului final al
unui produs ecologic plătit de consumator. Cea mai mare parte a preţului unui produs
agricol şi alimentar este încasată de negustor şi comerciantul cu amănuntul. În acest
context, contactul direct dintre consumator şi producător (fermier) reprezintă un
avantaj considerabil pentru ambele părţi, în ceea ce priveşte preţul, schimbul reciproc
de cunoştinţe şi îmbunătăţirea nivelului cultural. Crearea acestei perspective este un
pas esenţial pentru dezvoltarea agriculturii ecologice ca o agricultură inovativă şi
model de sustenabilitate.
Participarea la expoziţiile naţionale și internaționale oferă, de asemenea,
excelente oportunităţi de afaceri, câteva din cele mai reprezentative târguri pentru
producătorii agricoli ecologişti autohtoni şi europeni sunt prezentate mai jos:
În România
IndAgra Food&Drink în ultima decadă a lunii mai - http://www.indagrafood.ro
IndAgra Farm în a doua parte a lunii octombrie - http://www.indagrafarm.ro
AGRARIA la începutul lunii mai - http://www.agraria.info.ro
ExpoAgroUtil
în
prima
decadă
a
lunii
iunie
http://www.expoconstanta.ro/expozitii/EXPOAGROUTIL/14
Agro Oltenia aflat la a doua ediție organizat de Primăria Municipiului
Craiova
Targul Apicol Craiova organizat de Municipiul Craiova, Stupina BIA și
Consiliul Județean Dolj în ianuarie
În Bulgaria conform informațiilor disponibile pe site-urile CCIA Bulgaria și
CCI Bulgaro-Română sunt organizate anual din 2010, respectiv 2014, trei evenimente
de profil:
Târgul apicol în orașul Pleven,
Eneko– expoziţie internaţională dedicată energeticii şi ecologiei în orașul
Plovdiv
AGRA în orașul Plovdiv.
Internațional
International trade show for organic products, septembrie 2018 https://natexpo.com/en/
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International ORGANIC EXPO
August 30– Septembrie 01 2018
https://organic-expo.jp/en/index.php
BIOFACH - World´s Leading Trade Fair for Organic Food https://www.biofach.de/en
Piaţa şi noile tehnologii în agricultura ecologică
Furnizarea alimentelor ecologice este o activitate specifică impusă de
consumator, consumatorii de alimente ecologice obisnuiti cerând mai multă
transparenţă şi corectitudine cu privire la toate verigile lanţului de distribuţie. Un
slogan care revine adesea este: cumpără produse locale, ecologice şi preparate corect.
Trasabilitatea şi transparenţa sunt instrumente de marketing fundamentale
pentru produsele ecologice. În Uniunea Europenă, conform Regulamentul 178/2002,
începând cu 01 ianuarie 2005, trasabilitatea sistemului alimentar este obligatorie.
Comercializarea produsului agroindustrial „urmărit” se caracterizează prin
furnizarea informaţiilor obţinute în timpul studiilor de trasabilitate, comunicarea
eficientă a datelor trasabilităţii şi orice altă informaţie cu privire la produs. Astfel,
toate informaţiile culese de producător sunt disponibile şi pentru consumator, şi,
eventual, ditribuitor. Instrumentele tehnologice folosite pentru fructificarea
serviciului se pot baza pe folosirea unui portal de navigare pe internet printr-un sistem
de căutare capabil să informeze consumatorii, punându-i în gardă cu privire la
produsele pe care doresc să le cumpere. Consumatorul poate “arunca “ o privire
asupra celui ce a realizat produsul pe care îl va pune pe masă.
11. Surse de finanțare și consultanță în domeniul agriculturii ecologice
Cei interesați de afaceri și de profit au aflat deja că regula de bază a unei
afaceri de succes este să răspundă unor nevoi ale consumatorului și să umple un gol de
pe piață. Consumatorul modern și informat cere produse alimentare de înaltă calitate,
cu gust autentic, cu beneficii nutriționale și efecte pozitive asupra sănătății. Marea
majoritate a agricultorilor specializași în producția de produse ecologice își vând fără
dificultate produsele la export. Într-o societate intoxicată cu „E-uri”, aditivi și
conservanți, produsele BIO încep sa fie privite ca o necesitate.
Deși pe plan local și național fermierii români și bulgari nu au o piață de
vânzare destul de dezvoltată, conform statisticilor consumul de produse organice este
sub 10%, în vreme ce aproximativ 80% din totalul produselor bio ajung anual la export,
mai ales în Germania, Austria și Belgia.
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Prin serviciile de consultanță oferite de Ministerul Agriculturii impreuna cu
instituțiile subordonate: Camere Agricole Judeţene (CAJ) - aflate în subordinea
Consiliilor Judeţene; Centre Locale de Consultanţă Agricolă (CLCA); Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, vin în sprijiinirea producătorilor agricoli în accesarea
fondurilor europene şi a altor modalităţi de finanţare interne şi externe, a micilor
fermieri si a persoanelor sau asociațiilor agricole care doresc să treacă la agricultura
ecologică.
Alături de Ministerul Agriculturii pentru scriere, implementare și
monitorizare se regăsește și mediul privat reprezentat prin firme de consultanță, ONGuri, asociații: Idea Perpetua, Zephyr Media Consult SRL, S.C TOTAL PAN CONSULT
S.R.L., EUROCONSULT MALL SRL, Asociatia Xander Development, BIROU CONSULTANTA
CARMEN CIOBANU SI ASOCIATII SRL, Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală,
Foundation for Organic Agriculture Bioselena, Bulgarian Association for Bio-Products
and Organic-Farming, NSF International.
Atât în prezent, cât și în viitor, fermierii care se orientează către
agricultura ecologică beneficiază și vor beneficia de subvenții pentru producție și
programe care finanțează dezvoltarea fermelor ecologice.
România primește 26,1 miliarde de euro prin cinci fonduri structurale: de
Coeziune, de Dezvoltare Regională, Social, de Mediu, și de Dezvoltare Rurală. Pe lângă
Politica de Coeziune și cea Agricolă Comună, fondurile vor mai fi dirijate și în baza
Politicii de Cooperare Teritorială, în cadrul căreia vom avea programe operaționale de
cooperare cu Ungaria și cu Bulgaria.
Solicitantul de fonduri europene trebuie să aibă o formă de organizare conformă
legislației:
Persoane fizice autorizate
Înteprinderi individuale
Asociaţii şi Cooperative
SRL-uri
Microintreprinderile între 1 și 9 salariați
Societăți agricole
Primul pas pe care trebuie să-l facă o persoană care doreşte să obţină bani
europeni pentru afacerea sa este să studieze programele din fonduri europene pentru
a decide unde se poate încadra proiectul său. Apoi, este necesar să citească Ghidul
Solicitantului, care conţine toate etapele şi documentele necesare pentru fiecare
submăsură. În funcţie de ponderea finanţării nerambursabile acordate în cadrul
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proiectului, solicitantul trebuie să identifice surse suplimentare de finanţare care să-i
permită să acopere contribuţia proprie. Urmează apoi redactarea propriu-zisă a
proiectului, întocmirea dosarului cu documentaţia cerută de autorităţi şi depunerea
actelor în termenul prevăzut. Din acest moment, intră în joc autorităţile care
evaluează cererile de finanţare, fac o selecţie, stabilesc punctajul aferent fiecărui
proiect şi decid care dintre solicitanţi sunt eligibili. Ultima etapă este semnarea
contractului de finanţare, după care începe punerea în practică, adică desfăşurarea
propriu-zisă a afacerii.
Uniunea Europeană va introduce un nou set de reglementări - simplificate și
armonizate - care va permite creșterea mai rapidă a agriculturii ecologice. Principalele
prevederi vizează reglementări mai stricte în lanţul de aprovizionare, noi norme de
combatere a contaminării cu pesticide şi respectarea standardelor europene în cazul
alimentelor importate din afara UE.
Finanțările Uniunii Europene pentru dezvoltare rurală au la bază programele
de dezvoltare rurală ale fiecărei țări pe perioada 2014-2020 aprobate de Comisia
Europeana. În cadrul noii Politici Agricole Comune o mare parte a finanțării UE se
îndreaptă către agricultura ecologică ca factor de creștere economică.
Planurile de dezvoltare rurală ale României și Bulgariei aprobate de Comisia
Europenă au relevat obiective și prioritati similare:
o Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole
o Crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru
îmbunătățirea calității în zonele rurale
o Conservarea ecosistemelor și gestionarea durabilă a resurselor naturale și
combaterea schimbărilor climatice
În România se finanțează 14 măsuri de dezvoltare cu o valoare de 9363 mld
euro. În Bulgaria se finanțează 17 măsuri de dezvoltare rurală și un program destinat
micilor fermieri.
România

Începand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unică de plată, fermierii
pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor
de agro-mediu și clima (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele
care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), acestea fiind implementate în
România începand cu anul 2015.
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Măsurile de mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole și pe UVM
beneficiază de alocari financiare consistente în perioada de programare 2014 - 2020,
suma disponibila pentru aceste măsuri fiind de cca. 2,629 mld. euro (Măsura 10 – 1,072
mld. euro, Măsura 11 – 236 mil. euro, Măsura 13 – 1,321 mld. euro).
Măsura 11 – Agricultura ecologică își propune să finanțeze două direcții/submăsuri:
- Sub-măsura 11.1 – sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură
ecologică;
- Sub-măsura 11.2 – sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură
ecologică.
Ca element de noutate adus Măsurii 11 – Agricultura ecologică începând cu anul 2018,
MADR a modificat modul de aplicare și sprijinul acordat în cadrul celor două variante
ale Pachetului 6 – pajiști permanente, atât pentru perioada de conversie, cât și în
perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică, după cum urmează:
• varianta 6.1 se adresează fermierilor care practică agricultura ecologică și
nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), aplicându-se la nivel
național în zonele cu pajiști permanente, cuantumul plăților fiind de:
- 143 €/ha/an pentru perioada de conversie la agricultura ecologică;
- 129 € /ha/an pentru perioada de menținere a practicilor specifice
agriculturii ecologice;
• varianta 6.2 se adresează fermierilor care practică agricultura ecologică și
care au și angajamente de agro-mediu și climă (M10), aplicându-se în zonele
eligibile ale pachetelor aplicabile pe pajiști permanente (P1,P2, P3, P6, P9.2,
P11.2), nivelul plăților fiind de:
- 39 € /ha/an pentru perioada de conversie la agricultura ecologică;
- 73 € /ha/an pentru perioada de menținere a practicilor specifice agriculturii
ecologice.
Fermierii trebuie să respecte atât angajamentele pentru agro-mediu și climă cât și
cele de agricultură ecologică. Astfel, în funcție de combinația de pachete accesate,
nivelul plăților cumulate poate fi cuprins între 119 - 449 euro/ha/an pentru perioada
de conversie și între 153 - 483 euro/ha/an pentru perioada de menținere a practicilor
de agricultură ecologică.
Măsura 1 - „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” –
obiectivul general este creșterea competitivității, utilizarea eficientă a resurselor și a
tehnologiilor și proceselor inovative, îmbunatățirea performantelor
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Măsura 2 – Servicii de consiliere – creșterea competitivității prin dezvoltarea
capitalului uman
Măsura 4 – Investiții în activități fizice
Măsura 6 – Dezvoltarea exploatațiilor/întreprinderilor:
- Submăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (Creşterea numărului de
tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători
de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la
lanţurile alimentare integrate)
- Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
(Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni
sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural).
- Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (sprijinirea investițiilor
pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile
pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme
mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe). Se acorda sprijin nerambursabil
de 15000 euro.
- Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (sprijin
pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau
dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale).
Măsura 16 – Cooperare, sprijin pentru a facilita cooperarea intre actorii implicati in
dezvoltarea rurala, pentru a-i ajuta sa depaseasca si sa aplaneze problemele tipice de
natura socio-economica legate de dezvoltarea afacerilor si de asigurarea de servicii in
zonele rurale.
- Submăsura 16.4 - cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din
sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare
și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi
atragerea unor categorii noi de consumatori.
Bulgaria

Agricultura ecologică este considerată prioritate economică în Bulgaria,
bugetul fiind de cinci ori mai mare față de exercițiul financiar precedent, fiind
asigurate:
- Plățile pe suprafață agricolă la hectar pe care sunt aplicate metodele de
plantare ecologice
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- Plațile efectuate pentru familiile regale de albine pentru care sunt aplicate
metodele de apicultură ecologică
- Plățile pe efective de animale pe hectar pentru animalele care sunt ținute
libere în pășuni ecologice și sunt hranite cu furaje ecologice. Ordonanta 11 din
februarie 2015 privind punerea in aplicare a măsurii 11 ‚,Agricultura ecologică Programul de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020” prevede plăți pentru
conversia la agricultura ecologică și pentru menținerea agriculturii ecologice pentru
domeniile ecologice de mai jos:
• Culturi ecologice,
• Apicultura ecologică
• Producția animală ecologică.
Plata maximă anuală conform Regulamentului (CE) nr.1305/2015 prevede:
• 600 euro/ha pentru culturile anuale,
• 900 euro/ha pentru culturile perene specializate,
• 450 euro/ha pentru alte utilizari
În cadrul acestei măsuri nu se acordă nicio plată fermierilor care lasă
terenurile necultivate.
Măsura 1 – Transferul de cunoștințe finanțează:
• Cursuri gratuite și seminarii pentru agricultori și silvicultori
• Asistență pentru organizarea activităților demonstrative și a investițiilor
pentru achizițonarea de mașini și echipamente noi pentru demonstrații
• Vizite ale exploatațiilor agricole și forestiere, în scopul de a împărtăși cele
mai bune practici ecologic.
Măsura 2 - Consultanță, servicii de gestionare a fermelor agricole finanțează:
- Consultanță pentru beneficiarii plăților directe - pentru eco-condiționalitate, plațile
verzi
- Beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală – aplicarea măsurilor pentru tinerii
agricultori care încep o afacere pentru activități non-agricole, organizațiile de
producători, agro-ecologie, agricultură ecologică,
- Instruire/consultanță referitoare la noua legislație europeană și națională, inovații,
practici, rezultate de cercetare existente.
Măsura 16 – Colaborare, sprijin pentru activități precum:
- Formarea și funcționarea Grupului operativ pentru Parteneriatul europen pentru
inovare (PEI);
- Proiecte de clustere noi;
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- Lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale.
Alte finanțări pentru România și Bulgaria
- Acceleratorul de afaceri finanțat de UE KATANA, proiect ce vine în întampinarea
fermierilor care doresc să-și îmunătățească procesele tehnologice ecologice folosind
tehnologia informației (www.katanaproject.eu )
- Programul Orizont 2020 – sprijinirea IMM-urilor inovatoare din sectorul biotehnologiei
(pentru scăderea decalajului dintre laborator și piață), a potențialului de inovare a
IMM-urilor din domeniul agriculturii, silvicuturii, agro-alimentar și al sectoarelor bio.
12. Idei de afaceri în domeniul agriculturii ecologice
Cultivarea legumelor în sistem ecologic este o afacere extrem de profitabilă
și puternic sprijinită la nivelul UE. Este o afacere cât se poate de viabilă, cu mari șanse
de succes, având în vedere clima și solurile fertile din cele două județe. Este cea mai
potrivită afacere pentru o familie care deține un hectar de teren agricol. Profiturile
sunt garantate pentru că cererea pentru legume bio este în creștere.
Pentru cei care nu dețin suprafețe agricole foarte mari, arbuștii fructiferi prezintă o
bună adaptabilitate la condiții variate ale mediului și au avantajul că se pretează bine
oricăror zone climatice. Au necesități minime, iar productivitatea lor este crescută.
Comparativ cu restul fructelor, care necesită un spațiu doar al lor și o ingrijire
specială, minuțioasă, arbuștii fructiferi pot fi plantați si în vecinătatea altor culturi,
fără a le fi afectată creșterea și calitatea.
Una din tendințele ultimilor ani este consumul de fructe și sucuri produse
ecologic. Cătina este recunoscută pentru conţinutul ridicat de vitamina C, de trei ori
mai mult decât citricele. De asemenea, cătina protejează pielea şi o revitalizează prin
conţinutul complexului de vitamine A, B1, B2, C, E şi K. Cătina dă prima producţie
serioasă după trei ani de la plantare.
Cultura de goji este una deosebit de interesantă pentru fermieri, chiar și
pentru cei care nu dețin suprafete agricole foarte mari. Denumit și fructul longevității,
goji sunt recunoscute pe plan mondial pentru conținutul crescut de antioxidanți,
precum și de vitamine A, B, fibre și betacaroten. Deși valorificarea pe plan local este
destul de scazută pot fi exportate, existând solicitari din UE pentru cantități mari la un
preț de circa 10-15 euro/kg pentru fructul proaspăt.
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Cu o grădină mică și cu o documentare serioasă pe tema plantelor
medicinale, o familie din mediul rural poate să dezvolte o afacere extrem de rentabilă
cu ceaiuri naturale. Este una dintre ideile de afaceri la sate cu cele mai mici costuri
inițiale.
Pentru micii proprietari de suprafețe agricole, lavanda este o cultură ideală,
care așa cum se știe este folosită în scop medicinal de secole< această plantă poate
îndepărta migrenele sau insomniile. De asemenea, lavanda este utilizată cu succes în
industria cosmetică.
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