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                                                                       Cuprins: 

1.Scurtă prezentare a întâlnirilor GLAC GIURGIU-RUSE desfășurate în cursul anului 2017: 

 

 

                                                            10 februarie 2017       
                                                            17 martie 2017       
                                                            27 aprilie 2017 
                                                            12 mai 2017       
                                                            02 septembrie 2017   
                                                            31 octombrie 2017 
                                                            22 noiembrie 2017                                                                                                                             
                                                             

                                                               2.Targuri si expozitii 

3.Informatii relevante pentru membrii Grupului 

 

 

 

 



1. SCURTA PREZENTARE A INTALNIRILOR GLAC GIURGIU - RUSE 
DESFASURATE IN CURSUL ANULUI 2017 

 
În 2017  au avut loc 7 reuniuni, 4 in Ruse și 3 in Giurgiu, cu reprezentanți ai fermierilor din diferite 

sectoare ale agriculturii, primari, reprezentanți ai administrațiilor locale, experți în domeniul 
agriculturii, profesori de la universități și colegii agricole. 

 

                  
                                             Ruse                                                                   Giurgiu 
Pe 22.04.2010 la Centrul de afaceri transfrontalier "Danubius" a avut loc reuniunea constitutivă a 
Grupului Local al Reprezentanţilor Agricultorilor din Districtul Ruse si Judeţul Giurgiu. 
Grupul a fost înființat la inițiativa Consiliului Județean Giurgiu, Prefectura Ruse, Asociația Euroregiunea 
Danubius și Centrul de afaceri transfrontalier Danubius pentru a facilita cooperarea în domeniul 
agriculturii în regiunea Giurgiu-Russe. 
Comisia este prezidată timp de 6 luni de partea bulgară, după care se preia presedintia de catre partea 
romana.  
 
Intalnirea nr.1. FEBRUARIE: 10 februarie 2017, ora 10.30, Sala de sedinte a Consiliului Judetean 
Giurgiu          
        Intalnirea a avut urmatoarea ordine de zi:           
  

1. Reinnoirea acordului de parteneriat  in cadrul GLAC 
2. Preluarea președinției  GLAC de catre domnul Lucian Corozel, vicepreședinte al Consiliul 

Județean; 
3. Prezentarea Buletinului GLAC pe anul 2017 – prezinta Lili Ganceva, director executive al               

Asociației Euroregiunea Danubius; 
4. Stabilirea si aprobarea temelor de discuție pentru anul 2017; 
5. Prezentare: Schema de ajutor de minimis pentru susținerea  producatorilor agricoli din Romania 

pentru cultivarea de tomate in spații protejate /sere, solarii/, astfel incat sa asigure necesarul de 
consum intern din producția autohtona – prezinta Petra Ochișor, director Direcția Agricola 
Giurgiu’;  

6. Producția de ingrașaminte organice – prezinta Costel Paterau, producator ingrașaminte organice;  

  



                     

         

 
 

 
 
 



 
 Subiecte acceptate pentru discuții în 2017: 
 
 Temele acceptate din partea bulgara: Polenizarea plantelor perene și protecția albinelor; Arderea miriștilor 
și  amenințările pentru  terenurile agricole și mediu; Activități  și dezvoltarea agricola; Locul și importanța RU 
"A.Kanchev" pentru dezvoltarea agriculturii; Strategia de dezvoltare regională în domeniul agriculturii și 
progresele înregistrate în punerea în aplicare; Tradiții locale în cultivarea de meri – satul Ekzarh Yosif; 
Festivalul iaurtului în Razgrad;Institutul de Agricultură și semenologie  "Obraztov ciflic" Ruse; Pește și 
produse din pește, reproducere, cultivare, transport și prelucrare; Producția de legume și ciuperci / de ciuperci 
sălbatice / conserve in Districtul Ruse;                                                                                                                             
Temele acceptate din partea romana: Masuri de prevenire a inundatiilor terenurilor agricole riverane 
Dunarii si consolidarea digurilor. Situatia actuala si masurile care se impun in aceste situatii; Conditiile legale 
in care se pot comercializa produse agricole de catre fermierii romani in Bulgaria. Solutii pentru rezolvarea 
acestor probleme si implicarea activa a institutiilor responsabile; Modalitati de imbunatatire a sistemului de 
irigatie in Giurgiu si Ruse. Importanta reinfiintarii perdelelor forestiere. Schimb de bune practici; Modalitati 
de crestere a investitiilor in agricultura ecologica, in scopul sporirii gradului de sanatate a populatiei. 
Certificarea BIO – Studiu de caz. Situatia agriculturii ecologice in Giurgiu si Ruse. Masuri de promovare a 
acestui tip de culturi agricole; Agroturism la malul Dunarii, finantare europeana pentru investitii in agriturism 
si ecoturism. – Prezentare case ecologice; Prezentarea proiectelor realizate in cadrul Grupului Local de  
Pescuit Giurgiu - Traditia pescuitului  si viitoarea strategie a Grupului; Promovarea produselor alimentare 
traditionale (conserve, gemuri) – situatia actuala si premisele dezvoltarii acestei piete. Realizarea unor 
evenimente pentru promovarea produselor locale; Necesitatea infiintarii de culturi inovative pentru obtinerea 
de produse cu valoare adaugata ridicata; Piata/bursa de peste – importanta acestora pentru Giurgiu si Ruse, 
orase riverane Dunarii; Calificarea pentru desfasurarea de activitati agricole; Valorificarea energiilor verzi in 
agricultura; De la start pana la succes - agricultura si IT-ul si cat de mult conteaza promovarea intr-o afacere;   

                                                                                   

  

 



 

                           

 

                                                                              

  



                                                                                                                                 

Intalnirea nr. 2.MARTIE: 17 martie 2017,  ora 09.30, Institutul de Agricultură şi semenologie  
"Obraztov ciflic" Ruse Sala de sedinte, Prefectura Ruse   

Teme discutate: Institutul de Agricultură şi semenologie  "Obraztov ciflic" Ruse -prezintă: dr.Galina 
Dyakova - director al Institutului;  

În partea practică s-a vizitat baza materială şi tehnică a Institutului;                               

“Obraztsov chiflik” este cel mai vechi centru educational de agricultura din Bulgaria. In 1865, faimosul 
guvernator turc al Tunei (regiune a Dunarii, localizata in Ruse, Midhat Pasha), a fost un reformator. Acesta 
era condus de ideea de a testa noi culturi si varietati  in agricultura, precum si de testarea unor masinarii si 
producerea unor seminte pentru plantat. Pe de alta parte veniturile obtinute din exploatarea pamantului din 
regiune a permis impunerea unor taxe corecte pentru populatie si crearea cooperativei ferma "Noumune 
chiflik"/Experimental chiflik/. In 1897, a aparut ideea de a se forma unitati stiintifice in agricultura, urmand 
exemplul Europei, care deja era in plina expansiune. Ideea a fost promovata cu succes o data cu crearea a trei 
statii agricole experimentale din tara – Sadovo, Obraztsov chiflik si Pleven.                                                                         
Statia Agricola Experimentala din Obraztsov chiflik a fost creata in 09.03.1905.                                                              
In prezent, IASS “Obraztsov chiflik” - Ruse si-a desfasurat activitatea pe doua  ramuri : “Stiinta" si “Baza 
de productie experimentala“,munca experimentala desfasoarandu-se pe un camp de 1000 decari, o sera si 6 
laboratoare. 

Oaspeți speciali: domnul Dorin Octavian secretar de stat la Ministerul Agriculturii din România și domnul 
Florin Nicolae, membru al cabinetului său și prof. Dr. Hristo Daskalov, președinte adjunct al Academiei 
Agricole Sofia                                                               

   

   

 



     

                                                            

  

             

                       

 



                                                    
 

 Intalnirea nr. 3.APRILIE: 27 aprilie 2017,  ora 10.00, Sala de ședințe a Municipiului Varaşti, județul 
Giurgiu 

Teme discutate: Cooperativa Agricola “Carrefour Varaşti”– prezinta Dorel Buturuga și Razvan Colota, 
producatori, membri ai cooperativei;   
În partea practică  vizita la depozitul Cooperativei si la  un punct de productie locala  

Cooperativa Agricola “Carrefour Varaşti”este o platforma logistica care asigura colectarea, depozitarea, 
transportul si vanzarea legumelor realizate de producatorii locali. La doar 30 km de Bucuresti 80 de familii 
produc 5.000 de tone de legume pe an – rosii, salata, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varza, telina,ceapa, 
usturoi, verdeata, cultivate  pe 60 de hectare de teren, dintre care 15 acoperite de solarii, care  e legume pe an 
– rosii, salata, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varza, telina,ceapa, usturoi, verdeata, care sunt disponibile în 
lanțul de distribuție "Carrefour". Cei mai mici participanti la cooperativa  cultiva câteva acri de teren, iar 
cele mai mari  o suprafață de 4-5 hectare. Această practică garantează siguranța producătorilor. Producția 
vine în cel mai rapid mod spre magazinele, iar plata se face în termen de 7 zile lucrătoare.  Un element 
important al întregului puzzle este depozitul de fructe și legume organizat, construit pe cele mai noi 
tehnologii cu instalații automate, menținând temperatura și umiditatea corespunzătoare a aerului.  

   
 
     
                                                                  
  
 
 

  
 



 
 
 
Intalnirea nr. 4. MAI: 12 mai 2017,  ora 09.30,  Universitatea „Angel Kanchev“ din Ruse, Centrul 
Kane, Sala Nr.2  
 
Teme discutate: „Universitatea din Ruse -  istorie, capacitate, specializări, baza tehnico-materială si altele" – 
prezinta dot.dr.ing. Tania Grozeva, secretar  general  al Universităţii; „Ralomex” AD, orasul Zavet,       
prezinta Rasid Uzunov, inginer șef la Ralomex SA, Zavet.     
În partea practică s-a vizitat a 19-a expoziţie de utilaje agricole, auto, industriale si electronice de la 
Universitatea din Ruse 

       
                   



Pe 12.11.2017 Universitatea “Аngel Kanchev”  sarbatoreste 72 de ani г.    

  

       

 
Delegația română a inclus un reprezentant al companiei Flamicom, singurul distribuitor autorizat al 
Ralomex AD pentru România.                                                                                                                                             
Ralomex SA, Zavet - un producător major de echipamente agricole moderne. Compania nu este doar un 
participant regulat, ci și un fondator al Expoziției de mașini agricole din Ruse.  

     



     

      

                                                         

     
 

Intalnirea nr. 5 SEPTEMBRIE: 02 septembrie 2017,  ora 09.30, în satul Ekzarh Iosif, municipiul 
Borovo, districtul Ruse    

Tema discutata: Întâlnirea a avut loc în cadrul Festivalului  marului  în satul Ekzarh Iosif, înfrățit cu 
municipalitatea Schitu, judetul Giurgiu. Oaspete al  întâlnirii a fost primarul Ionel Pașol;  
 
Este unicul sat in care se sarbatoreste ziua marului.  In fiecare an, la sfârsitul lunii august, în satul  Exarh 
Iosif  are loc o festivitate a mărului. Obiectivul principal al evenimentului este de a deveni o traditie,care sa 
aiba loc in fiecare an  pe  28 august - Adormirea Maicii Domnului dupa stilul vechi. Satul Exarh  Iosif este 
acreditat să crească 22 de soiuri de mere, în timp ce în Bulgaria acestea sunt 44. Sărbătoarea mărului începe la 
prânz, în centrul satului, unde  sunt prezentate diferite soiuri de mere, produse de populatia locală. Sunt 
organizate  concursuri  cu mere și un program festiv.  Suprafața totală cultivata cu mere din regiunea Ruse 
- 107,67 ha. Rezultatele concrete și realizarile  au fost raportate de Asociatia pomicultorilor Dunareni,  
înfiintată în anul 2014,  a fost înregistrată oficial în luna februarie a anului 2015. Are aproximativ 
351membrii,care sunt producători din regiunile Ruse, Silistra, Veliko Tarnovo, Tărgoviste, Razgrad, Shumen, 



Dobrici, Varna si Burgas, iar numărul acestora creste permanent. Suprafata  pe care se intinde este de 
aproximativ 2.000 ha, 20.000 decare. Cele mai multe terenuri sunt cultivate cu soiurile: Florina, Granny 
Smith, Melrouz, Bel Golden.  

                                                                                                                                     

   

        Florina                              Granny Smith                              Melrouz                         Fudji 

               

                                                                                                   

Intalnirea nr. 6.OCTOMBRIE: 31 octombrie 2017, ora 09.30, în comuna Greaca, judeţul Giurgiu 

Teme discutate: Programul  National de dezvoltare locala – prezinta Lucian Corozel, vicepresedinte al 
Consiliul judetean Giurgiu si presedinte GLAC; Comuna Greaca – prezinta Florentin Surduleasa, primarul 
comunei; Idee de proiect cu tema “Masuri de promovare politica agricola comuna in regiunea transfrontaliera 
Giurgiu-Ruse” cu finantare de CE - prezinta  Nicu Mardale, director directia „Cooperare internatioanala, 
proiecte si strategi, Consiliul Judeţean Giurgiu.                                                                                                              
În parte practica au fost vizitate  două obiective din localitate, reabilitate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL), respectiv Grădiniţa cu program normal şi Biserica Sfinţii Petru şi Pavel;                                               

În prima fază a programului, au fost aprobate 124 de proiecte în valoare de aproape 131,5 milioane de euro 
pentru județul Giurgiu. Pentru perioada 2017-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Proiecte Europene a aprobat fonduri țintă pentru peste 174 milioane de euro. 



Comuna Greaca, localitate de frontieră, este situată la circa 9 km de Dunăre, în sud-est-ul judeţului 
Giurgiu, în apropierea fostei bălţi cu acelaşi nume. Aici a fost domeniul domnesc şi apoi mănăstiresc, în aşa 
numita Câmpie a Burnasului. Suprafaţa totală este de  3270 ha, din care 2278 ha teren arabil, 239 ha cultivate 
cu viţă de vie din soiuri nobile, altoite, 1 ha de livadă, 259 ha de teren agricol intravilan şi 166 de ha de 
păşune, restul terenului fiind cultivat cu cereale şi alte culturi agicole. Comuna a aparţinut până în anul 1981 
judeţului Ilfov. Este compusă din trei sate: Greaca, Zboiu şi Puţu-Greci, situate la circa 3 km unul faţă de 
celălalt, lăsând pe hartă impresia unui triunghi echilateral cu una dintre baze de-a lungul Lacului Zboiu şi cu 
unul din vârfuri în jos, spre Lunca Dunării.  

Proiecte finantate prin PNDL 2017-2020 in comuna Greaca: ”Dotare cu echipamente si mobilier didactic, 
alte categorii de echipamente pentru Gradinita cu program normal, comuna Greaca, judetul Giurgiu”.Valoare 
alocata de la bugetul de stat : 150.000.,00 LEI – 32664,79 EUR;”Lucrari de interventie,activitati de extindere 
si refunctionalizare cladire existenta Școala Gimnazială nr.1 clasele I-VIII, sat Greaca, comuna Greaca, 
judetul Giurgiu”. Valoare alocata de la bugetul de stat : 5.774.479,00 LEI – 1.257.481,11 EUR;”Reabilitare si 
modernizare Dispensar Uman”.Valoare alocata de la bugetul de stat : 1.368.108,00 LEI – 297.926,44 
EUR;”Modernizare drumuri de interes local, comuna Greaca, judetul Giurgiu”- 10,441 Km.Valoare alocata de 
la bugetul de stat : 11.952.852.37 – 2.602.916,39 EUR;”Reabilitare, modernizare si extindere sediu primarie”.  
Valoare alocata de la bugetul de stat : 2.058.174,00 LEI – 448.198,86 EUR  

   

 

 

 

 

      



        

                 

 

     

 

 Intalnirea nr. 7. NOIEMBRIE: 22 noiembrie 2017,  09.30, sala de conferințe a Municipiului  Slivo pole, 
districtul Ruse  

Teme discutate: "Coiherpes" - o infecție la crap” - prezinta dr. Nicolai Nenov, expert al Direcției 
Regionale pentru Securitatea Alimentelor din Ruse; Firma Fishery 2009” OOD –                             
prezinta Anton Stoianv, proprietar și manager 
În partea practica a fost vizitata fabrica de prelucrare a peștelui în satul Riahovo -  creștere, 
reproducere, transport și prelucrare. 

Accentul  întâlnirii a fost importanța prevenirii și depistarea precoce a semnelor de boală și luarea  
măsurilor  în timp util pentru a clarifica motivele pentru orice mortalitate crescută și notificarea 
structurii regionale pentru controlul oficial. S-au prezentat caracteristicile epidemiologice, semnele 
clinice, oportunitățile de diagnosticare precum și reglementările internaționale privind controalele 



asupra sănătății animalelor acvatice. Un accent deosebit a fost pus pe manifestarea semnelor clinice 
și anatomo-patologice a bolii crapului : letargie, creșterea frecvenței respiratorii, pierderea echilibrului 
și dezorientare, decolorarea branhiilor, sau necroza severa și inflamații. 

Firma Fishery 2009” OOD este specializata in productia, pescuitul, transportul si comertul cu 
peste: crap, novac, caracuda, amur, salau, somn, stiuca.    A implementat  cu succes  un  proiect în 
cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltarea Sectorului Pescuitului 2007-2013.Dorinta este 
aceea de a aduce in piata produse proaspete de apă dulce, fileul afumat la rece și toast, crapul afumat 
fierbinte, pepiniere de pește și pește marinat de apă dulce;                                            

  

   

      
 



    
 

             

    
 
 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. TARGURI SI EXPOZITII 2018 

 
BULGARIA 

AGRA 2018 – 21.02.18 – 25.02.18, PLOVDIV - www.fair.bg - Expoziție agricolă                                                                               

BATA AGRA  2018 – 15.05.18 – 18.05.18                                                                                                                              
STARA ZAGORA -  Expozitie agricola internationala                                                                                                                              
www.spring.bata-agro.org 

ROMANIA  ROMEXPO – BUCURESTI 

 
 EXPO FLOWERS & GARDEN - Expoziție internațională de flori, amenajări peisagistice, horticultură și 
grădinărit  – 19-21.04.18  
(www.expoflowers.ro)  
 
 EXPO DRINK & WINE Târg de vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice  – 19-21.04.18                                             
(www.expodrink.ro)    

INDAGRA (www.indagra.ro)  - 31.10-04.11.18                                                                                              
Targ internațional de produse și echipamente din domeniul agriculturii 
 

   ПЛОВДИВ   

Site-uri agricole specializate 
  
Bulgaria       

SINOR.bg: Stiri agricole - www.sinor.bg 
Oferă informații zilnice actualizate și știri despre fermieri, agribusiness și fanii agricoli. 

Земеделие Start.bg -  www.zemedelie.start.bg 
Portal pentru agricultură: știri, informații, mașini și utilaje agricole, semințe, pomi fructiferi, ierburi, 
îngrășăminte, protecția plantelor, pepiniere, sere, grădinărit 

Romania 
Trafic.ro – www.trafic.ro- top siteuri agricultura  -portal pe teme agricole    
 
AgroInfo.ro - https://www.agroinfo.ro- portal pe teme agricole    
 
Anunturi agricole,Stiri din Agricultura - www.agroazi.ro 
Portal de agricultura 100% romanesc,Stiri agricole: culturi vegetale, zootehnie, subventii, finantari in 
agricultura, cotatii, masini si utilaje agricole, meteo. 



  

  3. INFORMATII RELEVANTE PENTRU MEMBRII GRUPULUI 

BULGARIA 

Ministerul Agriculturii și Alimentației - www.mzh.government.bg/ 
 
Agenția bulgară pentru Siguranța Alimentelor  - www.babh.government.bg/ 
 
Direcția regională pentru Siguranța Alimentelor                                                                                                          
Adresa: Ruse, str. Marita  №3,теl.: 0359 82/845 956 E-mail: RVS_18@nvms.government.bg 

Ruse | Fondul de stat "Agricultura"  - www.dfz.bg                                                                                                                   
Adresa: Ruse, str. “Borisova” №52 ; теl.: 0359 82/ 88 56 13 и 0359 82/88 56 10; fax: 0359 82/88 56 11 
 
Direcția Regională "Agricultură"  
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx                                                                                   
Аdresa: Ruse 7000, str."Tarkovna nezavisimost" №16, ет. 7;теl:  0359 888901345                                                  
email: odzg_ruse@mzh.government.bg 
 
Serviciul Național pentru Consultanta Agricola -www.naas.government.bg/                                                                                                       
Аdresa: Ruse 7000, str."Tarkovna nezavisimost" №16, ет. 2;  теl./fax: 00359 82 / 82 00 84; Mob. 0359 888 
839 493;0359 885 074 178; e-mail:  rousse.m@naas.government.bg 
 

ROMANIA 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: MADR - www.madr.ro 
 
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) -  www.ansa.gov.md 
 
 Directia Agricola Giurgiu - www.directiaagricolagiurgiu.eu/                                                                                                                           
Contact : Тelefon: 0040 246-212038;Fax: 0040 246-219313; E-mail: dadr_giurgiu@yahoo.com 
 
DSVSA Giurgiu - ANSV- Аutoritatea nationala sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor 
Giurgiu  -  www.ansvsa.ro 
Adresa: Giurgiu, Sos Bucuresti nr 72, Tel: 0246-230491, 0346-401030, 0346-401031, Fax 0246-210442, 
email: office-giurgiu@ansvsa.ro  

                              

          Consiliul Judetean Giurgiu                                                       Prefectura Ruse                                           
Adresa: Str. Bucuresti Nr.10, Giurgiu ,                                 Аdresa:7000, Русе,пл. "Свобода" 6                                                                                                          
Cod postal: 080045                                                                 Теl.: 0359 82.812 223;Факс: 0359 82.820 092 
Tel: 0040 372 4626 11; 0372 46 26 13;                                 Email: Governor@ruse.bg                                                          
Fax: 0372 46 26 51 ; 0372 46 26 63;                                                                                                                                       
Email: cjg@cjgiurgiu.ro 



 

Buletinul  poate fi gasit in format electronic la adresele: 
 

www.cjgiurgiu.ro – Consiliul judetean Giurgiu                                                                                                                          
www.ruse.bg – Prefectura Ruse 

Intocmit de: director executiv   Asociatia Euroregiunea Danubius /membru GLAC                                                       
Cristina Gaina -  inspector de specialitate in cadrul CAT “Danubius” /secretar adjunct GLAC/;    Bornea 
Andreea Alina – inspector de specialitate in cadrul CAT “Danubius  “                                              

Date de contact:  Cristina Gaina -  cadrul CAT “Danubius”                                                                                  
тел.: 0040/346 566 963; факс: 0040/346.566.963                                                            

Lili Ganceva – director executiv   Asociatia Euroregiunea Danubius                                                                           
tel./fax: 00359/82/820 094 E-mail: euroregiun_danubius@abv.bg  

 

 

 

 

 

 

                           


