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EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII AGRICOLE 

 

PARTICIPAREA CONDUCERII ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE LA 

ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR CLUSTERULUI BIO CONCEPT VALEA PRAHOVEI  

 

       Vineri, 26 ianuarie 2018, a avut loc întâlnirea membrilor clusterului ”Bio Concept Valea Prahovei” la 

sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova. În  cadrul reuniunii au fost prezentați membri clusterului și 

au fost analizate principalele obiective avute în vedere, subliniindu-se rolul acestuia la dezvoltarea 

agriculturii ecologice. 

       Clusterul Bio Concept Valea Prahovei s-a constituit având la bază ideea dezvoltării agriculturii 

ecologice. Scopul acestui cluster este de a stimula membrii săi, în special producătorii de produse 

ecologice, să dezvolte produse inovatoare și să conecteze această activitate în contextul mai larg al 

bioeconomiei. În prezent, clusterul dispune de o bună prezentare la nivelul județului Prahova, dar și 

regiunea Sud-Muntenia. Prezenta conferință și-a propus să explice mai bine membrilor clusterului 

avantajele acestui model de afaceri, dar și să atragă noi membri, nu doar din județul Prahova. Tematica 

întâlnirii a cuprins: 

 

 Agricultura ecologică în contextul național și european-modalități de sprijin pentru operatorii din 

domeniu. 

 Avantajele exportului de produse ecologice: 

 Cum conectăm agricultura ecologică la bioeconomie. 

 Prezentarea clusterului Bio Concept Valea Prahovei și a inițiativelor sale de viitor. 

 Prezentarea Centrului de Afaceri pentru Export Prahova (CAE). 

 

       Au participat reprezentanți ai unor firme, camere de comerț, universități, experți în IT și Comerț, 

membrii clusterului, autorități locale, asociații profesionale și ONG-uri. 

       Din partea  Academiei de Științe Agricole și Silvice ( A.S.A.S.) au fost prezenți Prof. univ. emerit dr. 

Valeriu TABĂRĂ, președintele ASAS și Prof. Dr. Ioan JELEV, vicepreședinte ASAS. 

       Întâlnirea a fost deschisă de Dl. Aurelian MURGULESCU, președintele Camerei de Comerț și 

Industrie Prahova. 

       Moderator și vorbitor principal a fost Prof. dr. Costin LIANU, membru fondator al clusterului, 

specialist în exportul  și comerțul internațional. 

       În intervenția sa, președintele Valeriu TABĂRĂ s-a referit la importanța pe care cercetarea agricolă o 

acordă agriculturii ecologice, inclusiv intenția de a se înființa o comisie dedicată agriculturii  ecologice la 

nivelul ASAS. Totodată,  a menționat că va sprijini activitățile membrilor clusterului atunci când vor apela 

la sprijinul cercetării. 

       Prezența și intervenția reprezentanților ASAS au fost apreciate în mod deosebit de participanți.  
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