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1. SCRISOAREA DOMNULUI MIROSLAV NAIDENOV - MINISTRU AL AGRICULTURII 

SI ALIMENTATIEI 

 

                                                 REPUBLICA BULGARIA  

                                          Ministrul Agriculturii si Alimentatiei  

 

 

Pentru Plamen Stoilov  

Prefect  Prefectura Ruse 

 

Referinta: Acord de cooperare si colaborare in domeniul agriculturii intre administratia 

Districtului  Ruse- Judetului Giurgiu - Consiliul Judetean, Romania  

 

 

STIMATE DOMNULE STOILOV,  

 

                In legatura cu acordul de cooperare semnat  si colaborarea in domeniul agriculturii intre 

administratia Districtului Ruse si Consiliul Judetean Giurgiu precum si activitatea  comisiei 

bulgaro-romane  de agricultura  constituita de reprezentanti ai administratiei si fermieri din 

regiunile Ruse si Giurgiu, va informez urmaoarele :  

 

               Acordurile de cooperare bilaterala semnate intre Ruse si Giurgiu reprezinta o oportunitate 

pentru dezvoltarea agriculturii in aceste regiuni nu numai pe baza apropierii lor teritoriale dar si 

prin prisma apartenentei comune a Bulgariei si Romaniei la UE. Cele doua tari s-au alaturat mai 

tarziu Uniunii insa au interese similare si nu  putine probleme in agricultura, pentru rezolvarea 

carora sunt  necesare eforturi comune.  

 

              In urmatoarele cateva luni extrem de utile pot fi discutiile  intre reprezentanti ai 

administratiilor si fermierii  din partea bulgara si romana cu privire la politica agricola comuna 

(PAC), dupa  2013. Grupele de lucru  din cadrul comisiei bulgaro-romane  ar putea,  pe baza deja  

acumulatei experiente practice, sa evalueze fezabilitatea unor instrumente regionale ale PAC din 

2007 pana in  prezent si sa prezinte viziunea sa pentru viitorul acesteia  in cadrul Ministerului 

Agriculturii si Alimentatiei. Atitudinile si sugestiile pot fi folosite in pregatirea pozitiei tarii in 

dezbaterile viitoare privind politica agricola la nivelul Comunitatii Eurpene.  

 

          Cooperarea bilaterala ar putea fi de succes in unele din urmatoarele directii/domenii:  

- activitati comune (seminarii, formare) care vizeaza cresterea cunostintelor si a gradului de 

constientizare a fermierilor cu privire la natura PAC, instrumentele si mecanismele sale;  

- schimb de opinii privind masurile pentru a contracara cresterea speculativa a preturilor pe 

parcursul lantului de aprovizionare cu produse alimentare, inclusiv agricultura, prelucrarea si 

comercializarea;  
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     -    schimbul de informatii privind starea pietelor agricole, cu scopul de a promova comertul cu 

produse agricole intre cele doua regiuni.  

 

               Principala prioritate a guvernului bulgar in sectorul agricol este cresterea competitivitatii 

acestuia, care nu poate fi pusa in aplicare la nivel national fara a atinge dezvoltarea durabila adecvata 

la nivel regional. In acest sens, initiative cum ar fi colaborarea intre Ruse si Giurgiu in domeniul 

agriculturii, alimentatiei si afacerilor rurale, ar trebui să fie susţinute si încurajate.  

 

Cu  respect,  

 

Dr. MIROSLAV NAIDENOV  

MINISTRU  
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2.JUDETUL GIURGIU – JUDET AGRICOL 

 

 

Judetul Giurgiu este inca un judet predominant agricol, cu aproape 50% din populatie angajata 

in acest sector. Lipsa de productivitate agricola este generata de deficientele infrastructurii, 

dimensiunile proprietatii şi alti factori structurali, precum preeminenta unei agriculturi de subzistenta.  

 

  Economia judeteana nu oferă inca toate conditiile pentru a atrage un numar major de investitii, 

cu toate acestea, deschiderea judetului catre cai majore rutiere, feroviare si navale, constituie 

argumente cheie pentru dezvoltarea acestui potential. Portul Giurgiu si Zona Libera pot asigura un 

tranzit economic facil si variat al marfurilor care traverseaza coridorul comercial din sudul Romaniei.  

 

  Un alt element major de regres este reprezentat de absenta asociativitatii mediului de afaceri in 

organizatii si asociatii formale. In acest sens nu se poate vorbi despre o „comunitate de afaceri” in 

adevaratul sens al cuvantului. Daca aceasta situatie nu este atat de importanta pentru companiile mari, 

in cazul IMM-urilor lipsa unei coordonari si a reprezentativitatii poate fi considerata o deficienta 

majora, datorita lipsei unei mase critice pentru negocierea unor parteneriate public privat.  In prezent, 

nu exista un cadru formal de dialog intre administratia judeteana, a unitatilor administrative si 

comunitatea de afaceri.  

  

Investitiile productive sunt destul de reduse, majoritatea IMM-urilor activand in domeniul 

comertului, industriei usoare, constructiilor, transporturi.   

 

 

 Agricultura judetului Giurgiu 

 

Judetul Giurgiu are o identitate de judet agricol important, statut ce trebuie revitalizat prin  

revigorarea agriculturii si industriei alimentare, domenii cheie pentru dezvoltarea judetului Giurgiu. 

 

Intrucat in continuare mai mult de jumatate din populatie este activa in agricultura de 

subzistenta se impun masuri pentru eficientizarea agriculturii. Pentru a inregistra crestere economica 

intr-o comunitate trebuie sa existe resurse umane calificate care să fie motorul acestei cresteri. In prezent, 

Giurgiu are o populatie imbatranita, servicii de sanatate de slaba calitate in mediul rural si o slaba 

infrastructura de formare a resurselor umane. Judetul inregistreaza o evolutie negativa a dinamicii ofertei 

fortei de munca. Astfel, activitatea economica principala, agricultura, este practicata in procent de peste 

50% in regim de subzistenta, de populatia imbatranita. In prezent, judetul Giurgiu nu mai poate sustine 

statutul de judet agricol prosper al Romaniei, identificarea de modalitati sustenabile de dezvoltare 

economica si sociala fiind imperios necesara.  

 

Dintre solutiile imediate pentru revigorarea agriculturii pot fi enumerate: gruparea micilor 

fermieri in asociatii si grupuri de producatori si gasirea de solutii /alternative pentru sistemul de 

irigatii. 

  

Insuficienta dezvoltare a competitivitatii fermelor agricole si deficientele formarii educationale 

cu specific agricol ii impiedica pe fermieri sa fie concurentiali la nivelul pietei.  O solutie este asadar 

in promovarea de campanii de informare si educare a micului fermier in concordanta cu noile realitati 

din sistemul agricol. 

 

 

Relansarea sectorului agricol 
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Calitatea si intinderea terenului, precum si traditia activitatilor agricole constituie cele mai bune 

premise pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne in judetul Giurgiu. Pentru aceasta este insa 

necesara reducerea drastica a ponderii agriculturii de subzistenta, modernizarea sistemului de 

management in agricultura si marirea suprafetei exploatatiilor agricole, introducerea de noi tehnologii, 

diversificarea activităţilor economice si asigurarea calificarii resurselor umane in specializarile cerute 

pe piata fortei de munca (de ex. in apicultura, legumicultura, alte specializari agricole). 

Prin urmare, pentru relansarea sectorului agricol se vor lua masuri in ceea ce priveste promovarea 

de actiuni pentru imbunatatirea si consolidarea potentialului de resurse umane in mediul rural, 

modernizarea exploatatiilor agricole, consolidarea sinergiei dintre productia primara agricola si industria 

alimentara, sprijinirea grupurilor de producatori si a altor forme asociative si cresterea competitivitatii si 

diversificarea bazei economice in mediul rural.  
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3.SITUATIA, PROVOCARI SI OPORTUNITATI PENTRU DEZVOLTAREA 

AGRICULTURII IN REGIUNEA RUSE 

 

In ultimii ani, in regiunea Ruse exista o tendinta  de crestere  a duratei  utilizarii terenurilor 

Agricole (TAU). In ultimii 10  ani,suprafata  terenurilor neprelucrate a scazut de 2 ori, reprezentand de  

2 - 3 ori mai putin decat media  in tara.  

Cooperatiile agricole (CA) in districtul Ruse prelucreza 47% din TAU ; gospodariile 

arendasilor -  31% si gospodariile de familie - 22 %. Marimea medie a gospodariilor  - arendasilor este 

de 214 ha, iar la cooperatiile agricole /CA/IC - 835 ha. Exista o tendinta de crestere a numarului de  

producatori agricoli, care da posibilitatea de a beneficia de subventiile UE si ale bugetului.  

In ultimii 10 ani s-a observat  o tendinta constanta de crestere a dimensiunii gospodariilor arendasilor 

si producatorilor  agricoli.  

 

Productia de cereale 

Un rol determinant in agricultura are productia de cereale si plante industriale si cresterea de 

animale (produse lactate). Terenurile cultivate cu cereale si plante industriale ocupa 77% din terenurile  

gospodariilor. Exista o tendinta de crestere a TAU /terenuri agricole utilizate/ pentru rapita (ulei). 

Regiunea Ruse se afla in fruntea tarii, dupa utilizarea eficienta a TAU pentru productia de cereale.  

 

Culturile perene 

Culturile perene (livezi, zmeura, etc), reprezinta  un subsector  in care exista schimbari 

semnificative. Incepand cu anul 2006 se planteaza in ritm alert. In ultimii ani au fost create 387 de 

hectare de pomi fructiferi. Exemple de diversificare a gospodariilor agricole  de crestere de culturi 

perene sunt:  

(1) cultivarea de nuci in satele Chilnov si Iudelnik, Slivo Pole;  

(2) cultivarea de caise, piersici, mere si prune in satele  Semerdjievo si  Stambolovo, Slivo Pole; 

(3) cultivarea de alune in comunitatea Biala. 

Viticultura 

Viticultura poate avea o contributie importanta in ceea ce priveste  diversificarea activitatilor 

agricole, in special in cazul viticulturii. Din pacate teritoriul acoperit de vita de vie este acum doar de 

aproximativ 30% fata de anul 2000. Motivele principale sunt:  

(1) fragmentarea la “micro” parcele  de 0,5 - 1,5 ha din cauza  restaurarii dreptului de proprietate;  

(2) reducerea de aproape de zece ori a productiei de vin. In ultimii ani au fost create 101 ha de 

cultura viticola, dintre care 58 ha de vin rosu si 43 ha vin alb.  
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Cultivarea de legume 

Regiunea Ruse are potential si traditie in productia de legume (mai ales in comunitatile rurale 

Slivo Pole  si Tenovo si in satele municipiului Ruse). In regiune legumele se pot fi cultiva pe circa 900 

ha, dar procentajul TAU in 2007 a fost de numai aproximativ 150 de ha, adica 80% mai putin fata de 

2004. Motivele principale sunt lipsa cererii pentru export si prelucrare, precum si problemele legate de 

irigarea terenurilor. Prin urmare, productia se dezvolta pe suprafete mici de 0,1 - 0,2 ha, cu nicio 

posibilitate de activitate in marketing. Asadar, sunt necesare actiuni si masuri specifice pentru 

renasterea culturilor de  legume. O contributie semnificativa la acest lucru ar putea fi reprezentata de 

crearea de organizatii de producatori pe piata si de prelucrarea primara si comercializarea de legume.  

Cresterea animalelor 

Un sector cu potential de dezvoltare in regiunea Ruse este cresterea de  animale. In ultimii ani 

s-a observat tendinta de usoara reducere in acest domeniu. 

Piscicultura in districtul Ruse este un exemplu de declin serios din cauza privatizarii nereusite 

in anii ‘90. In 2004 din lacurile de acumulare interioara au fost  extrase doar 68.2 tone de peste in timp 

ce capturile comerciale din Dunare au fost de 78.6 tone. Aceasta activitate are  multe sanse de 

dezvoltare prin  finantare pe  Programul Operational pentru “Pescuit si Acvacultura” . 
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4.OBIECTIVELE GRUPULUI  DE LUCRU COMUN AL REPREZENTANTILOR 

AGRICULTURII DIN JUDETUL GIURGIU, ROMANIA SI DISTRICTUL RUSE, 

BULGARIA (GLAC GIURGIU-RUSE) 

 

Grupul a fost creat la inițiativa comuna a Consiliului Judetean Giurgiu, reprezentat de dl. 

presedinte Dumitru Beianu si a Prefecturii Ruse, reprezentata de dl. prefect Plamen Stoilov, cu ajutorul 

Centrului de Afaceri Transfrontalier Danubius si a Asociatiei Euroregiunea Danubius, pentru a facilita 

cooperarea in domeniul agriculturii in regiunea Giurgiu-Ruse.  

Cooperarea in cadrul grupului poate fi executata prin schimbul de informatii tehnice si de 

documentare, vizite de lucru ale specialistilor, fermierilor, instructorilor si cursantilor, consultarea 

reciproca cu privire la problemele care sunt de interes pentru ambele parti, furnizarea de scriere de 

proiecte si servicii de consultanta pentru a materializa proiectele comune si organizarea de module 

agro-industriale de "productie-prelucrare-stocare-vanzare" a agriculturii si a produselor alimentare, cu 

scopul de a crea o baza moderna pentru activitati agricole.  

 

 Obiectiv general : atingerea unui grad mai mare de dezvoltare economica si sociala prin 

identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale regiunii. 

 

 Obiective specifice : sprijin pentru cooperarea transfrontaliera de afaceri si promovarea unei 

imagini si a identitatii regionale si cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane - dezvoltarea 

in comun a competentelor si cunostintelor.  
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5.SEDINTA DE CONSTITUIRE A GRUPULUI  DE LUCRU COMUN AL 

REPREZENTANTILOR AGRICULTURII DIN JUDETUL GIURGIU, ROMANIA ŞI 

DISTRICTUL RUSE, BULGARIA (GLAC GIURGIU-RUSE) - 22 aprilie 2010 

 

In data de 22.04.2010  a avut loc la sediul CAT „Danubius” Giurgiu Sedinta de constituire a 

GLAC in cadrul careia s-au stabilit: 

 presedintele 

 vicepresedintii 

 secretariatul permanent 

 componenta comisiilor de lucru  

 planul de lucru pentru perioada 2010-2013 

 formatul buletinului lunar publicat pe site-ul C.A.T. Danubius in limba romana si limba bulgara 

 

 

Componenta comisiei mixte romano-bulgare si impartirea membrilor acesteia in cadrul 

subcomisiilor este urmatoarea: 

- Presedinte - Ivan Grigorov – subprefect, Prefectura  Ruse; 

 

Presedintia comisiei revine timp de 6 luni partii bulgare, dupa care se va face rotatia catre 

partea romana, presedintia comisiei urmand a fi preluata din septembrie 2010 de catre dl.Ionel 

Muscalu-administratorul judetului Giurgiu.  

 

- Vicepresedinti 

 

1. Doctor Dimitria Ilieava – director Directia Regionala de “Agricultura”- Ruse; 

2. Muscalu Ionel – Administratorul Judetului Giurgiu 

 

- Secretari  

 

1. Vladimir Tedesci – expert principal, Directia regionala de “Agricultura” - Ruse; 

2. Clara Marculescu – director, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius; 

3. Secretar adjunct-Cristina Gaina –inspector de specialitate Centrul de Afaceri Transfrontalier   

Danubius. 
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Comisii  Membri partea romana  Membri partea bulgara  

 

 

 

  

Comisia pentru agricultura  1. Tone Tudorel –

Vicepresedinte CJ 

Giurgiu 

1. Manol Kifsanov – 

Director Fondului de 

stat de  Agricultura- 

Razgrad 

 2. Mimis Petre - 

Consilier C.J. 

2. Dimiter Kancev – 

Director Fondului de 

stat de  Agricultura- 

Ruse 

3. Ionita  Ion 

Administrator S.C. 

Ramira 

3. Plamen Gencev - 

Fermier- 

Administrator Firma 

“Safari” SRL 

4. Mituleasa  Gheorghe- 

Director Adj. Camera 

Agricola 

4. Ilieva Emilia - 

Secretar principal 

Directia  de 

 Agricultura - Ruse 

5. Dan Piturca  - Ing. 

Agronom 

5. Daniela Iancova - 

Fermier – 

Administrator Firma 

“Agroaktiv” 

   

Comisia pentru Dezvoltare 

Rurala  

1. Gavrila  Dumitru- 

Vicepresedinte CJ 

Giurgiu 

1. Peter Demetrof  

Profesor Rusenski 

Universiet 

 2. Pencea Mircea – 

Primar Oinacu  

2. Katia Guranova  - 

Director Centrul de 

Afaceri Ruse 
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3. Panait Petre – Primar 

Rasuceni  

3. Georgieva Galina- 

Expert principal-

coordonator 

Departamentul 

National pentru 

Consultanta in 

agricultura - Ruse; 

 

4. Moroaca Ionel – 

Primar Daia  

4. Tedesci  Vladimir- 

Expert- principal 

Directia regionala de 

Agricultura- Ruse; 

5. Cioaca Ionut- Director 

Adj. DJDRPM 

5. Lili Ganceva  Director 

executiv Asociatia 

Euroregiunea 

Danubius 

   

Comisia pentru Alimentatie  1. Clara Marculescu – 

Director CAT 

Danubius  

1. Temenujka Nenova – 

Expert superior 

Directia regionala de 

Agricultura - Ruse 

 2. Miruna Dudau - 

Director 

2. Raicof Adrian- 

Director ,Oficiul  

Regional de Medicina 

Veterinara- Ruse 

3. Spalatelu Constanta – 

Administrator S.C. 

Lacta  

3. Daniel Slavof – 

Fermier- Legume in 

sere  

4. Palcu Dorin – 

Administrator S.C. 

Suraki  

  

 5. Caramida Gabriel – 

Director S.C. 

Valceana SRL  

 

 

In urma acestei prime intalniri a GLAC s-a realizat un draft al planului de lucru pentru perioada 

urmatoare care trebuie sa cuprinda vizite de studiu si actiuni ajutatoare pentru identificarea pietelor 

locale comune, mai exact vizite de lucru intr-o localitate propusa de partea bulgara, schimb de bune 

practici in Judetul Giurgiu in iunie iar pentru finalitatea primelor doua actiuni, o intalnire a membrilor 

grupului in luna iulie in vederea prezentarii unui raport si o analiza a situatiei de pe teren.  
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    6. SEDINTA ORDINARA A GRUPULUI  DE LUCRU COMUN AL REPREZENTANTILOR 

AGRICULTURII DIN JUDETUL GIURGIU, ROMANIA SI DISTRICTUL RUSE, 

BULGARIA (GLAC GIURGIU-RUSE) - 13 mai 2010  

 

In cadrul sedintei ordinare a GLAC din data de 13 mai 2010 la Ruse, s-a efectuat o vizita la 

Rusenski Universitet. Totodata, grupul de lucru a vizitat targul de utilaje agricole ale firmei Bultrex 

(firma cu traditie in domeniu), organizat in curtea universitatii. 

 

 

 

 

 

 

In a doua parte a intalnirii, membrii grupului s-au deplasat la Borovo, unde au vizitat o ferma 

de vaci.   

In urma acestei sedinte membrii grupului au ajuns la concluzia ca ar fi benefica realizarea de 

Proiecte pe Programul de Dezvoltare Rurala Axa 4, Protectia Solului si a Mediului (apelor) si au 

evidentiat necesitatea schimbului in ceea ce priveste  semintele si culturile, tehnologiile si utilajele 

folosite la ingrijirea culturilor, precum si posibilitatile de import-export intre Romania si Bulgaria.   

In plus membrii GLAC au mentionat si necesitatea existentei de mecanisme de control in 

contextul regulilor UE, necesitatea existentei de ajutoare financiare (subventii), modificarile aparute, 

necesitatea catalogarii firmelor de productie si schimbul de experienta, precum si cea a intocmirii unei 

strategii comune intre Giurgiu si Ruse in contextul programelor europene si nationale.  

In consecinta, participantii la intalnire au mentionat ca este necesara imbunatatirea schimbului 

comercial pe piata de culturi romano-bulgara, informarea asupra preturilor din momentul vanzarii 

produselor agricole si analizarea problemelor si perspectivelor legate de comasarea terenurilor. 
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7.SEDINTA ORDINARA A  GRUPULUI  DE LUCRU COMUN AL REPREZENTANTILOR 

AGRICULTURII DIN JUDETUL GIURGIU, ROMANIA SI DISTRICTUL RUSE, 

BULGARIA (GLAC GIURGIU-RUSE) - 10 iunie 2010 

 

Intalnirea GLAC din data de 10 iunie 2010 a inceput la ora 10.00 la sediul S.C. Lacta Giurgiu, 

firma specializata in prelucrarea de lapte si a produselor pe baza de  lapte. Aici a avut loc o scurta 

prezentare a firmei si s-au degustat produse lactate. 

 

 

 

     A doua parte a intalnirii a constat in vizita de la ferma de struti “Suraki” din comuna Rasuceni, 

jud. Giurgiu. Delegatia a fost  intampinata de dl. Primar Panait Petre,  iar administratorul fermei, dl. 

Palcu Dorin, a facut o scurta prezentare a acesteia. Ferma detine cea mai mare statie de incubatie 

automatizata  la nivel  european avand o capacitate de 3500 de oua pe serie, abator modern si sectie de 

pielarie si tabacarie. A urmat o discutie intre conducerile celor doua delegatii si domnul Suraki, ceea ce 

a facut ca in scurt timp firma din Rasuceni sa incheie un contract cu o firma bulgareasca (S.C. 

SURAKI si S.C. COBANOV).  

 

 

 



14 
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8.SEDINTA ORDINARA A GRUPULUI  DE LUCRU COMUN AL REPREZENTANTILOR 

AGRICULTURII DIN JUDETUL GIURGIU, ROMANIA SI DISTRICTUL RUSE, 

BULGARIA (GLAC GIURGIU-RUSE) - 8 iulie 2010  

 

 

Intalnirea a debutat cu sedinta ce a avut loc la Prefectura Ruse. La aceasta a fost prezent si dl. 

Prefect al districtului Ruse, Plamen Stoilov, care a deschis intalnirea mentionand faptul ca de la 

comisia mixta Romano-Bulgara pe agricultura se asteapta o concretizare serioasa si rezolvarea 

problemelor din acest sector deosebit de important al economiei.   

 

 

 

In replica, dl.  Ionel Muscalu,administratorul judetului Giurgiu, a afirmat ca deja membrii 

comisiei au ajuns sa se cunoasca si ca profesionalismul colegilor bulgari a ridicat lucrarile acesteia la 

un nivel foarte inalt.  

Delagatia romana a vizitat apoi sediul Euroregiunii “Danubius”, ulterior intreaga asistenta  s-a 

deplasat la Borisovo pentru a vizita sediul firmei “Safari”, societate specializata in cultivarea de 

cereale.  

Dupa aceea delegatia s-a deplasat la Slivo Pole pentru a vizita serele de rosii ale domnului 

Krasimir Mollov, precum si un magazin cu produse de profil apartinand aceleiasi persoane. 
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9.REZULTATE OBTINUTE 

 

1. Semnarea unui contract intre S.C. SURAKI si S.C. COBANOV 

2. Doua firme din jud. Giurgiu au gasit distribuitori de legume la Varna si Slivo Pole  

3. Schimb de contacte intre firme din Giurgiu si Ruse in vederea importului (exportului) 

de cereale si plante industriale 

4. Schimb de contacte intre firme din Giurgiu si Ruse in vederea importului (exportului) 

de carne de pui. 

Date de contact:  

Clara Marculescu – Director Centrul de Afaceri Transfrontalier “Danubius” Giurgiu,  

Tеl.: 0040/246/213203; fax: 0040/246/213205 

Email:c.a.t.danubius@gmail.com 

Vladimir Tedeski- Expert principal , Directia Regionala de “Agricultura” - Ruse; Secretar GLAC 

 

Email vlado_tedeski@abv.bg 

Lili Ganceva – Director executiv, Asociatia Euroregiunea Danubius – membru GLAC,  Tеl.:/fax 

00359/82/820 094;  

Email: euroregiun_danubius@abv.bg 

 

Buletinul se poate citi in format electronic la:  

www.afaceri.giurgiu-ruse.ro – Centrul de Afaceri Trasfronalier Danubius 

www.cjgiurgiu.ro    - - Consiliul Judetean Giurgiu 

www.ruse.bg       - Prefectura Ruse 

 

Intocmit:   

Cristina Gaina -Inspector de specialitate CAT  ”Danubius” -Secretar adjunct GLAC;  

Lili Ganceva- Director executiv Asociatia Euroregiunea Danubius – Membru GLAC; 

Foto: Sorin Dadiloveanu - Inspector de specialitate CAT  ”Danubius”.  

mailto:euroregiun_danubius@abv.bg
http://www.afaceri.giurgiu-ruse.ro/
http://www.cjgiurgiu.ro/
http://www.ruse.bg/

