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1. Intalnire 25 martie 2011

In data de 25 martie la Prefectura Ruse a avut loc o noua intalnire a Grupului de lucru comun
al reprezentantilor agriculturii din Giurgiu si Ruse, grup infiintat la initiava Centrului de
Afaceri Transfrontalier “Danubius” si Consiliului Judetean Giurgiu.

Apicultura si productia de vin

Intalnirea care a fost deschisa la ora 10.00 de catre suprefectul districtului Ruse, Ivan
Grigorov, a avut ca teme de discutie apicultura si productia de vin. Printre participanti s-au
aflat apicultori si producatori de vin din ambele regiuni dar si reprezentanti din cadrul
Consiliului Judetean, Centrului de Afaceri Transfrontalier “Danubius” Giurgiu si institutii
publice din Ruse.

Prezentari si propuneri de parteneriat

Intalnirea GLAC s-a axat pe prezentarea situatiei apiculturii si viticulturii de pe cele
doua maluri ale Dunarii precum si pe lansarea de propuneri de parteneriat intre cei prezenti.

Astfel domnul Petcu Alexandru, presedintele asociatiei apicole “Prisaca”, a propus
deschiderea unui magazin apicol cu produse bulgaresti la Giurgiu iar reprezentantul firmei
“Rokura”, Ion Costache, colaborari in ceea ce priveste valorificarea resturilor vegetale
rezultate din taierea vitei-de-vie, a ciorchinilor rezultati din prelucrarea vinului, a rezuduurilor
rezultate din depozitarea vinului, a instalatiilor de bio-gaz obtinut din excrementele vacilor de
lapte, precum si in ceea ce priveste imbunatatirea raselor de vaci de carne.

Grupul de lucru are rezultate concrete

In urma lucrarilor GLAC au aparut deja rezultate concrete. In acest sens, Ionel
Muscalu, presedintele in exercitiu al GLAC, a adus in discutie demersul comun al membrilor
de a trimite o scrisoare secretarului european Dacian Ciolos cu propunerea de vizitare a
euroregiunii Ruse-Giurgiu, la care se asteapta raspuns, precum si faptul ca firma “Suraki”
lucreaza deja cu parteneri din Bulgaria in urma prezentei reprezentantilor acesteia la
intalnirile Grupului.



In plus, administratorul judetului Giurgiu a afirmat ca intalnirea a fost cea mai reusita
de pana acum.

Dupa incheierea lucarilor de la Prefectura Ruse delegatia a facut o vizita la sediul “Vinprom”,
cea mai mare fabrica de vin din Bulgaria de nord.



2. Intalnire 4 mai 2011

Miercuri, 4 mai 2011, cu incepere de la ora 9.30, a avut loc o noua intalnire a Grupului
Local de Lucru al agricultorilor din judetul Giurgiu, Romania si Districtul Ruse,
Bulgaria, (G.L.A.C. Giurgiu-Ruse).

Ordinea de zi

Pe ordinea de zi a intalnirii s-au aflat o intrevedere cu reprezentanti ai comunitatii
bulgare din satul Bila, comuna Schitu, avand ca tema traditiile agricole si convietuirile
culturale, aceasta fiind urmata de o deplasare la Clejani pentru o scurta vizita la o ferma de
ciuperci precum si de o alta la o ferma de animale din Bucsani, unde firma Rokura a
implementat centrale folosind resurse regenerabile.



3. Intalnire 19 mai 2011

Joi, 19 mai, la sediul Rusenski Universitet din Ruse, cu incepere de la ora 10.00, a avut
loc o noua intalnire a Grupului Local de Lucru al agricultorilor din judetul Giurgiu,
Romania si Districtul Ruse, Bulgaria, (G.L.A.C. Giurgiu-Ruse).

Un grad mai mare de dezvoltare economica si sociala

Creat la initiativa comuna a Consiliului Judetean Giurgiu, Centrului de Afaceri
Transfrontalier Danubius si a Prefecturii Ruse pentru a facilita cooperarea in domeniul
agriculturii din zona transfrontaliera reprezentata de cele doua regiuni, grupul are ca obiectiv
general atingerea unui grad mai mare de dezvoltare economica si sociala prin identificarea si
consolidarea in comun a avantajelor comparative ale regiunii.

A XIII-cea expozitie specializata de tehnica agricola si automobilistica

Pe ordinea de zi a intalnirii s-au aflat asistarea la deschiderea si ulterior vizitarea celei
de-a XIII-cea expozitii specializate de tehnica agricola si automobilistica precum si discutii
libere avand ca tema legumicultura, intre agricultori din Giurgiu si Ruse.



4. Intalnire 16 iunie 2011

Joi, 16 iunie, cu incepere de la ora 09.30, a avut loc o noua intalnire a Grupului Local
al Reprezentantilor Agricultorilor din Judetul Giurgiu si Districtul Ruse (G.L.AC.
Giurgiu-Ruse).

Ordinea de zi

Pe ordinea de zi a intalnirii s-au aflat doua puncte importante: o vizita la ferma de animale
“Tnuva” si o alta la livada “La mosie”, ambele situate in localitatea Adunatii Copaceni. De
asemenea membrii comisiei au purtat discutii pe tema problemelor cu care se confrunta in
acest moment sectorul alimentar prin prisma respectarii regulilor de sanatate publica, a
normelor de igiena si a bacteriei E-coli, referindu-se mai exact la dificultatile pe care le
intampina producatorii giurgiuveni si cei din districtul Ruse
din acest punct de vedere.



“La mosie”- una dintre cele mai mari livezi din tara

Vizita de la sediul fermei de animale “Tnuva” a fost urmata de cea de la livada “La
mosie”, una dintre cele mai mari din tara. Aceasta cuprinde:

- 21 ha de cires cu o productie de 12 kg/ pom estimata pentru anul in curs,
- 25 ha mar, a doua plantatie ca marime,
- 2 ha par,
- 4 ha piersic,
- 12 ha vita de vie
- 1 ha prun

Productia merge spre supermarketurile din Bucuresti, livada asigurand 20 % din piata de
fructe si dispunand de statii de irigare separate pentru fiecare 20 ha de plantatie.



Intalnire 21 iulie 2011

Joi 21 iulie a avut loc la Razgrad o noua intalnire a Grupului de Lucru Comun al
Reprezentantilor Agricultorilor din Judetul Giurgiu si Districtul Ruse (GLAC Giurgiu-
Ruse).

Ultima intalnire din aceasta sesiune de lucru

Ultima intalnire GLAC din aceasta sesiune de lucru a inceput la ora 8.00 si a cuprins in prima
faza o intrevedere cu prefectul de Razgrad, domnul Valentin Vasilev, careia i-a urmat o
conferinta de presa avand ca tema GLAC-ul si realizarile acestuia de pana in acest moment.
Intalnirea a continuat cu vizitarea Festivalului Iaurtului organizat tot la Razgrad precum si cu
doua vizite de lucru, prima la o ferma moderna de vaci de lapte din satul Veselets iar cea de-a
doua in satul Kichenti, la o ferma de gaini pentru oua si carne.

Judetul Giurgiu: cea mai mare suma din fonduri UE accesata pe programe de cooperare
transfrontaliera

In cadrul conferintei de presa ce a avut loc la Prefectura Razgrad suprefectul Valentin Vasilev
a tinut sa evidentieze importanta pe care o are schimbul de bune practici dar si necesitatea
folosirii experientei reciproce in cadrul intalnirilor GLAC. In acelasi timp Dumitru Beianu,
Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, a reliefat rezultatele foarte bune ale Comisiei si
faptul ca judetul Giurgiu a accesat cea mai mare suma de bani pe programe de cooperare
transfrontaliera. In plus acesta a mentionat si ca spera ca rezultatele legate de accesarea
fondurilor europene sa fie la fel de bune si in continuare, adaugand ca agricultura este o tema
prioritara iar experienta comuna trebuie folosita pentru a avansa.

Intalniri cu peste 40 de producatori si contracte inceheiate

Presedintele in exercitiu al GLAC la acel moment, domnul Ionel Muscalu, administratorul
judetului Giurgiu, a declarat la randul sau ca invitatia de la Razgrad echivaleaza cu
recunoasterea activitatii Comisiei, intalnirile cu cei peste 40 de producatori care au avut loc in
acest an ducand la incheieraea unei serii de contracte. Adminstratorul judetului Giurgiu a mai
adaugat faptul ca Romania are multe de invatat de la tara vecina in domeniul agriculturii, mai
ales in ceea ce priveste programele guvernamentale de ajutorare a agricultorilor. In final
oficialul roman a precizat ca rezultatele concrete sunt cele mai importante, iar intalnirile pe
diverse domenii agricole, proiectele si dorintele comune care sa duca in final la un nivel de
trai mai ridicat insemna de fapt ca mai sunt multe de facut prin intermediul GLAC, mai ales
daca se tine cont de faptul ca cel putin un contract se incheie dupa aproape fiecare intalnire a
Comisiei.

Lucrarile se reiau in septembrie

Lucrarile Grupului de Lucru Comun al Reprezentantilor Agricultorilor din Judetul Giurgiu si
Districtul Ruse se vor relua in septembrie sub conducerea domnului Ivan Grigorov,



suprefectul districtului Ruse, cu o intalnire la Giurgiu. Acesta va detine presedintia GLAC
pentru urmatoarele 6 luni.

Intocmit: Cristina Gaina

Inspector de specialitate CAT “Danubius” Giurgiu






