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1. SCURTA PREZENTARE A INTALNIRILOR 
GLAC GIURGIU - RUSE 

DESFASURATE IN CURSUL ANULUI 2014 

 Pe 12 februarie 2010 era înfiinţat 
GRUPUL DE LUCRU COMUN AL 
REPREZENTANTILOR AGRICULTORILOR 
DIN JUDETUL GIURGIU - ROMANIA SI 
DISTRICTUL RUSE - BULGARIA (GLAC 
GIURGIU-RUSE). 
 Miercuri, 12 februarie, după 4 ani de 
funcţionare a structurii, s-a tras, cumva, o linie, 
fiind făcut, aşadar un scurt bilanţ al activităţii în 
cadrul GLAC. 
 Reuniţi la Consiliul Judeţean Giurgiu, cei 
din delegaţiile română şi bulgară au susţinut o 
primă şedinţă pe 2014 a Comisiei Mixte, iar în 
prim plan au fost activităţile din 2013. 

 Este vorba despre 8 întâlniri comune, 4 la 
Giurgiu şi 4 la Ruse, la care au participat, per 
total, aproape 80 de persoane. Ne referim aici la 
fermieri, primari, reprezentanţi ai autorităţilor 
judeţene sau specialişti în domeniul agriculturii. 

Presedinte: domnul Dumitru Gavrila, vicepresedinte al Consiliului Judetean Giurgiu, 
Vicepresedinte: doamna Ailean Karamehmedova, subprefect al Districtului Ruse 

 Intalnirea nr.1. FEBRUARIE: 12 februarie /miercuri/, 2014, ora 10.00, Sala de sedinte a 
Consiliului Judetean Giurgiu 

 Intalnirea a avut urmatoarea ordine de zi: 
 1. Predarea presedintiei GLAC-ului de catre dl.Dumitru Gavrila, vicepresedinte al Consiliului 
Judetean Giurgiu, d-nei Ailean Karamehmedova, subprefect al Districtului Ruse. 
 2. Planificarea activitatilor Comisiei in 2014 
 3. Prezentare / discutii / pe marginea Buletinului № 5 al GLAC-ului;. 
 4. Oportunitati de accesare a fondurilor europene in cadrul GLAC; 
 5. Specificarea temei și data următoarei reuniuni a comisiei. 

 „Principalul rol al GLAC, în 2013, l-a 
reprezentat schimbul de experienţă între cei 
care lucrează în agricultură, în judeţul Giurgiu 
şi districtul Ruse. Au fost semnate, de 
asemenea, contracte între investitorii din 
ambele regiuni şi, cu siguranţă, putem vorbi 
despre transmiterea experienţei de-o parte şi de 
cealaltă" ,  a spus Dumitru Gavrila, 
vicepreşedintele CJ Giurgiu. 



 Despre ce au reuşit să facă membrii 
GLAC, în ultimii 4 ani, a vorbit şi şeful 
Centrului de Afaceri „Danubius" Giurgiu, 
Clara Mărculescu: „După 4 ani, am 
mulţumirea şi bucuria de a putea spune că în 
cele mai importante sectoare ale agriculturii 
au fost realizate colaborări şi cooperări. Vreau 
să subliniez aici contractele incheiate intre 
fermieri si intreprinzatori în cadrul productiei 
si procesării mierii, producţiei de carne si 
fermelor de ciuperci", a spus şeful Centrului 
de Afaceri Giurgiu. 

 GLAC, prin Comisia Mixtă pe 
Agricultură, nu a însemnat doar "teorie", a 
spus şi cel care încă de la înfiinţare a 
contribuit la succesele structurii, consilierul 
personal al preşedintelui Consiliului Judeţean, 
Petre Mimiş. 
 „Vorbim despre o activitate benefică şi, chiar 
dacă în aparenţă s-ar putea crede că a fost una 
teoretică, eu consider că au fost foarte mulţi oameni 
care au beneficiat în mod concret de pe urma a ceea 
ce şi-a propus GLAC, respectiv să punem oamenii în 
contact pentru a învăţa unii de la alţii despre ce se 
poate face de-o parte şi de cealaltă a Dunării", a 
subliniat Mimiş.  

MINISTERELE AGRICULTURII DIN 
ROMÂNIA ŞI BULGARIA IAU 

EXEMPLU DE LA NOI 

Cea care, alături de colegii săi, şi-a pus tot 
sufletul şi a făcut eforturi nepreţuite pentru 
ca totul să meargă bine în aceşti patru ani, în 
relaţiile între fermierii români şi bulgari, dar 
nu numai,doamna Lili Ganceva, director 
executiv al Asociatiei Euroregiunea 

Danubius a adus miercuri, la Giurgiu, o veste 
bună. Exemplul din Euroregiunea noastră ar 
putea fi luat de cei de la nivel central. Este 
vorba despre înfiinţarea unei asemenea 
comisii la nivelul Minsterelor Agriculturii din 
cele 2 ţări. Lili Ganceva a specificat că decizia 
a venit în urma unei întâlniri a oficialilor 
desfăşurate la Ruse.  

 

 „Eu m-am bucurat foarte tare şi le-am 
spus că noi avem deja de 4 ani acest Grup 
Comun şi, dacă vor, le stăm la dispoziţie cu tot 
ce ştim pentru a învăţa de la noi", a spus 
Ganceva. 

 

 Întâlnirea de miercuri a celor din 
Comisia Mixtă pe Agricultură nu a însemnat 
doar un bilanţ şi planuri de viitor, ci şi 
predarea ştafetei privind conducerea GLAC. 
În ultimele şase luni, preşedinte al Comisiei a 
fost Dumitru Gavrilă, iar de astăzi şef este 
s u b p r e f e c t u l  d e  R u s e ,  A i l e a n  
Karamehmedova.

 „Vreau să le mulţumesc tuturor celor 
care au înfiinţat Comisia şi au făcut în aşa fel 
încât să fim şi astăzi aici. Vă asigur că puteţi 
avea încredere în mine şi sper să coordonez şi eu 
structura aşa cum a făcut domnul Dumitru 
Gavrilă”, a spus subprefectul de Ruse.
Relaţiile de prietenie şi cooperare între cei din 
Giurgiu şi cei din Ruse, în mai multe domenii şi 
la diferite niveluri, sunt recunoscute, aşadar, şi 
de autorităţile centrale ale celor 2 ţări.



 Temele acceptate pentru 2014 din partea romana: Agroturismul – oportunitati in judetul 
Giurgiu si districtul Ruse; finantare europeana pentru investitii in agroturism 2014 – 2020 – valorificarea 
satului romanesc, rezpectiv bulgaresc; Agricultura ecologica – promovarea conceptului de agricultura 
ecologica si cooperarea intre ONG-urile din cele doua tari in domeniul agriculturii ecologice; Energie 
verde – salix, panouri solare, energie eoliana; Schimb de experienta in domeniul cercetarii si tehnologiei 
agricole – organizarea de seminarii comune; Politici comune in domeniul cresterii animalelor (bovine , 
ovine si caprine); Inovatii si posibilitati de imbunatatire a sectorului de irigatii; Implementarea de 
politici comune in vederea dezvoltarii sectorului pescaresc; Bune practici in domeniul cresterii 
prepelitelor, importanta oualor in sanatate; Posibilitati de finantare a sectorului agricol in perioada 2014 
– 2020; Crearea de conditii propice infiintarii unei piete comune in domeniul produselor agricole 
(cereale, legume, fructe, produse apicole – produse derivate si vinicole, lactate, etc) 
 
 Temele acceptate pentru 2014 din partea bulgara: Schimb de experienta in ceea ce priveste 
cerintele sanitar-veterinare pentru fermele care produc lapte, igiena productiei, depozitarea si 
transportul laptelui de vaca si cerintele pentru operatorii care produc lapte; Cerintele legale pentru 
vanzarea de fructe si legume proaspete de catre fermierii bulgari in Romania. Potentialul de 
dezvoltare a industriei de prelucrare din Districtul Ruse; Cooperarea in domeniul dezvoltarii de noi 
tehnologii pentru a imbunatati calitatea produselor agricole si competitivitatea industriei 
alimentare; Expoziție de masini agricole – Targul de la Universitatea „Angel Kanchev"; Construirea si 
intreținerea de sisteme solare; Aplicarea cerințelor Regulamentului (CE) 183/2005 de stabilire a 
cerintelor privind igiena furajelor; Producția de vita de vie sau de fructe din Districtul Ruse; Creditele 
actuale pe termen scurt și sistemele de credit ale Fondului de Stat pentru Agricultura pentru anul 2014 . 
Noile politici agricole comune pentru perioada 2014-2020 si masurile din cadrul Programului de 
Dezvoltare Rurala 2014-2020; Folosirea produselor obtinute in fermele de crestere a viermelui rosu de 
California in domeniul productiei ecologice (bioproduselor); Starea sistemului de irigatie in 
Districtului Ruse. 



 Intalnirea nr. 2.MARTIE: 12 martie /miercuri/ 2014, ora 10.00, Prefectura Ruse, Sala nr.1 

 Sediul Prefecturii districtului Ruse a găzduit întâlnirea Grupului Comun de Lucru pentru 
Agricultură Giurgiu- Ruse, întâlnire care a avut pe ordinea de zi expuneri în legătură cu măsurile de 
protecţie împotriva inundaţiilor, precum şi prezentarea sistemelor de irigaţii. Delegaţia giurgiuveană a 
fost condusă de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Dumitru Gavrilă. La solicitarea acestuia, 
reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare au prezentat situaţie sistemului de irigaţii din 
judeţul Giurgiu. Astfel, din cele prezentate de Răsvan Alecu, şef Serviciu în cadrul ANIF, ar reieşi că 
sistemul de irigaţii din judeţul Giurgiu nu funcţionează la parametri optimi din cauză că nu există 
suficiente solicitări din partea fermierilor dar şi pentru că tarifele pe care aceştia ar trebui să le plătească 
sunt foarte mari. Cu toate că expunerea a fost destul de optimistă, vicepreşedintele Gavrilă a atenţionat că 
sistemul de irigaţii nu este în măsură să ajute considerabil agricultura giurgiuveană. „Se ştie că în judeţul 
Giurgiu agricultura este cel mai important sector economic dar, din păcate, din sistemul de irigaţii pe 
care îl aveam înainte de 1990 acum mai funcţionează maxim 10%. Staţii de pompare aproape că nu mai 
există iar agricultorii nu pot face altceva decât să aştepte să plouă. Părerea mea este că acestui domeniu 
trebuie să i se acorde o atenţie mult mai mare de către cei de la ANIF", a declarat Dumitru Gavrilă. 

 În districtul Ruse real irigate sunt 5-6000 hectare, cu o optiune pentru inca 10-15 mii de acri. 
Barajele sunt în stare bună și nivelul lor este sub cota necesara. Accentul este pus pe legislația în Bulgaria 
pentru dezastru, precum și pe funcțiile de guvernatori regionali, primari și reprezentanți ai DG 
"Securitate la Incendiu și Protecție a populației" în situații de criză; In zona Ruse se face control la 11 
baraje și la peste 100 de kilometri de diguri. 

 Vicepreședintele Consiliului Judetean Giurgiu, dl. Dumitru Gavrilă a propus pregatirea 
unui proiect bulgar-român comun de a construi diguri în zonele periculoase ale Dunării. 





Intalnirea nr. 3 .МАI: 28 mai /miercuri/ 2014, ora 10.00, Prefectura Ruse, Sala "Sf.George”

 
 Tema discutata: "Culturile de alun si trufe: o alternativa la culturile traditionale". Prezentare 
special organizata de catre SC " IL TARTUFO ALBA SRL" cu sediul in Alba Iulia, Romania prin 
sprijinul Prefecturii Ruse, Euroregiunii Danubius si a Centrului de Afaceri Transfrontalier Danubius 
Giurgiu. Intalnire dedicata producatorilor agricoli si specialistilor din cadrul autoritatilor locale si 
judetene. 
 Moderatorii conferintei - reprezentantul Il Tartufo Alba SRL, ec.Lazar-Mara Ana; tehnicieni de 
specialitate dl. Moraru Nicolae Sorin si dl. Jorj Gheorghe Stefan au prezentat conditiile de infiintare a 
culturilor de alun si cu plante-suport micorizate cu miceliul de trufe. 
 Acesta este rezultatul unei reuniuni comune a Grupului de lucru comun al reprezentantilor 
agricultorilor din Judetul Giurgiu si Districtul Ruse privind producția agricolă de ciuperci la sfârșitul 
anului 2013, pentru ca unul dintre segmente este legat de trufe și de cultura de alun pentru care exista 
mare interes. Data nu a fost aleasă întâmplător, această perioadă a anului este cea mai potrivita pentru 
sadire a așa-numitelor culturi inovatoare. 



 Accentul a fost pus pe ajutorul care-l pot oferi cei mai mari reprezentanți din România în 
producția de trufe și culturi de alune și alte specii de plante asociate cu fructe. Au fost prezentate 
oportunitățiile pentru cultura si fermele mari, care asigura maxim de facilitati persoanelor care decid să 
investească în cultivarea acestor culturi; prețurile, ceea ce este recolta în primul an după plantare și 
modul de a menține acest tip de producție. Au fost date detalii despre furnizarea de puieți de stejar și alun, 
ai căror rădăcină creste treptat în condiții adecvate diferitelor tipuri de trufe. A devenit clar că este nevoie 
de investiții mici dar care cunt suficiente pentru 25-30 de ani, timp in care doar se recolteaza productia de 
trufe. Rentabilitatea este, de asemenea rapida și mare - de exemplu, 1 kg de trufe albe costa /are valoare/ 
de 3.000€ . 



Intalnirea nr. 4. IUNIE: 24 iunie /marti/ 2014г., Sala de sedinte comuna Adunati Copaceni, 
judetul Giurgiu

 Temele discutate: Cooperarea in domeniul dezvoltarii de noi tehnologii pentru a imbunatati 
calitatea produselor agricole si competitivitatea industriei alimentare. Oportunitati pentru asocierile de 
producatori de legume si fructe. Prezentare - Daniel Ivan, director al Camerei Agricole Giurgiu si Firma 
WYG International Consulting SRL. Grupul WYG are proiecte finalizate în România, în special prin 
WYG International Limited, care este o companie din cadrul grupului de specialitate asistenta tehnica in 
domeniul socio-economic din 1993, cu realizări în domeniul agriculturii. A fost prezentat și Myerscough 
Colegiul de Învățământ Superior, specializat in agricultură, horticultură, studiu de animale, cai, fructe și 
programe sportive. S-au discutat posibilitățile de asociere între fermierii români și bulgari, care oferă 
oportunități pentru desfacerea produselor bulgaresti pe piața românească si invers, oportunități pentru 
proiecte transfrontaliere comune în noua perioadă de programare 2014 – 2020.
 Gazda reuniunii a fost predeterminată de faptul că principala ocupație a populației din municipiul 
Adunati Copaceni este legumicultura și floricultura. Plasarea comunei Adunatii Copaceni la numai 12 
km de București o face principalul furnizor in lanțul de magazine de flori în capitală.







Intalnirea nr. 6: IULIE: 17 iulie /joi/ 2014, ora 10.00, Sala de sedinte, 
Municipiul Slivo Pole, Districtul Ruse 

 Tema discutata: Cerințele veterinare pentru fermele producătoare de lapte crud, igiena 
producției, depozitarea și transportul laptelui crud și a produselor lactate. Prezinta – dr. Atanas Atanasov, 
expert, Agentia pentru protectia alimentelor- Ruse. Din discuția care a urmat a devenit clar că problemele 
din ambele țări sunt aproape identice. Spre deosebire de producatori de lapte românesc, bulgarii nu 
primesc subvenție de stat de 20 € pe tonă de lapte. Subvenția are valoare egala in ambele țări pentru 
numărul de animale-100 de euro. În țările dezvoltate ale UE pentru următoarea perioadă de programare 
ea va ajunge la 450€. Participantii la grupul de lucru s-au unit în ideea că ar trebui să se ia măsuri comune 
pentru reducerea aceastei diferențe. S-a atras atenția asupra faptului că ar trebui încurajată formarea 
tinerilor fermieri. 

 O altă soluție a fost de a crea un laborator comun romano-bulgar de material seminal. 
Reprezentantul fermierilor români a spus că investitorii chinezi au arătat interes să subvenționeze un 
astfel de laborator, care va fi probabil situat în Giurgiu. Prin acest lucru se va opri importul de 
material seminal din Statele Unite și se va concentra pe producția de vaci cu producție înaltă de lapte 
în ambele regiuni. Au fost schimbate și idei pentru asociere și parteneriat în continuare. 

 În partea practica s-a vizitat ferma de vaci "Speranța" s. Riahovo., unde au fost observate 
condițiile în care cresc bovinele adulte rasa "Cernosareno" /negrucolor/. 





Intalnirea nr. 7. SEPTEMBRIE: 19 septembrie /vineri/, ora 10.00, 
Sala de sedinte a Consiliului Judetean Giurgiu 

 Temele discutate - Protejarea ariilor în care se practică apicultura în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse – 
prezinta Cardei Petru -INMA Bucureşti; 
-Echipamente tehnice de mecanizare în agricultură cu impact redus asupra mediului, aplicabile zonei transfrontaliere 
Giurgiu-Ruse – prezinta Ciupercă Radu INMA Bucureşti; 
-Tehnologii şi echipamente tehnice pentru infiinţarea perdelelor agroforestiere – prezinta Ioniţă Ghiţă, Institutul 
Naţional pentru Maşini si Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – Ciupercă Radu; 

 A fost prezentata o metodă utilizată pentru marcarea stupilor cu GPS și locația lor pe o hartă digitala, in functie 
de tipul de teren și de cultura. Această metodă face posibilă generarea unei harti in timp real a zonei de acțiune a 
grupurilor stupinelor. Apicultorii din Ruse au fost rugați să furnizeze date privind stupinele lor si de a deveni parte a 
bazei de date pentru regiunea Ruse - Giurgiu, unde se practica apicultura. Ca și anul trecut, apicultorii din Giurgiu din 
nou au declarat disponibilitatea de a achiziționa cantități mari de miere din regiunea Ruse din cauza cererii mai mari pe 
piata din Romania. 

 În ceea ce privește echipamentele tehnice pentru apicultura,de ambele parti- bulgari și români, fermierii au 
subliniat ca sunt obligați să cumpere echipamente din China deoarece sunt mai ieftine. La sfârșitul discuției a fost 
solicitat reprezentanților instituțiilor de stat, o mai mare atenție și sprijin pentru apicultură și agricultură. 



Intalnirea nr.8. DECEMBRIE: 5 decembrie /vineri/ 2014, ora 13.00ч., s. Mechka, comuna 
Ivanovo, Districtul Ruse

 Temele discutate:

 -Productia de vita de vie/fructe din Districtul Ruse; Prezinta: Ivalina Tancova- agronom, fermier;
 -Culturi de vita-de-vie, crama si hotel „Sapte generatii" / " Seven Generations Winery " - 
s.Mechka; Prezinta: Liuben Rabchev – proprietar complexul „Sapte generatii”;

 Pe parcursul prezentarii a devenit clar că din 12 000 de ha de vie in satul Ivanovo, Trastenic si 
Mechka acum au ramas, din pacate, aproape 1.500 de hectare. Situatia ar fi fost si mai rea, dar datorită 
cramei "Dve mogili" și a investitiilor facute de dl. Rabcev proprietarul resortului "Sapte generații", s-au 
putut salva aceste 1500 de ha, cu premizele cresterii suprafetelor cultivate pentru vita de vie. 

 Stabilirea de puieți în satul Mechka a început în 1958. 

 Toți participanții au remarcat faptul că locul este unic și au apreciat eforturile d-lui Rabchev 
pentru a începe producția de struguri și vin cu care să reînvie vechile tradiții. 

 A fost vehiculata ideea pentru construirea unui punct de imbarcare pe Dunare pentru 40 de barci. 
Aceast lucru ar fi o ocazie de a consolida schimbul de bunuri, servicii și oameni de pe ambele maluri ale 
fluviului. Au fost punctate posibilitati pentru proiecte transfrontaliere între Municipiului Ivanovo și 
comuna Malu, Giurgiu, ce ar contribui la îmbunătățirea infrastructurii și crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea turismului. 

 In partea practica s-a vizitat crama, unde in 300 de butoaie de stejar francez se tine vin vechi din 
soi "Cabernet Sauvignon", "Cabernet" și "Merlot" si complexul hotelier "Șapte generații". 





 REZULTATE 

 Crearea de oportunitati pentru producatorii romani si bulgari din diferite sectoare ale 
agriculturii, pentru a se cunoate, discuta, incheia contracte, a se intalni cu distribuitorii pentru 
comercializarea produselor lor pe pietele bulgară si romane. 
 Infiintarea unei echipe partenere pentru proiecte comune. 
 Cunoasterea reciproca a programelor de finantare nationale si europene precum si a legislatiei 
in domeniul agriculturii in Bulgaria si Romania. 

 TARGURI IN 2015 

 ROMEXPO 20015 – BUCURESTI, ROMANIA 

 INDAGRA - 28.10.2015 - 01.11.2015 Targ international de produse si echipamente din 
domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei  www.indagra.ro

 INDAGRA FOOD - 28.10.2015 - 01.11.2015 - Targ international pentru industria alimentara 
www.indagra-food.ro

 AGRA 2015 – 05.03.15 – 09.03.15 , PLOVDIV, BULGARIA www.fair.bg/bg/ 

 BATA AGRO 2015 – 04.03.2015 – 07.03.2015 Satara Zagora, Bulgaria,Expozitie 
Internationala de Agricultura 04.03.2015 – 07.03.2015 www.spring.bata-agro.org 



 Buletinul poate fi gasit in format electronic la adresele: 
 
 www.afaceri.giurgiu-ruse.ro – CAT "Danubius" www.cjgiurgiu.ro – Consiliul 
judetean Giurgiu www.ruse.bg – Prefectura Ruse 

 Intocmit de: 

 Lili Ganceva – director executiv Asociatia Euroregiunea Danubius /membru 
GLAC Cristina Gaina - inspector de specialitate in cadrul CAT "Danubius" /secretar 
adjunct GLAC Date de contact: Clara Marculescu – sef CAT "Danubius" tel.: 
0040/246/213203; fax: 0040/246/213205 E-mail: c.a.t.danubius@gmail.com 
https://www.facebook.com/CentrulDeAfaceriTransfrontalierDanubius 

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






































