
 
GRUPUL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII 

G.A.D.A 
 

PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi 12.05.2006 cu prilejul întâlnirii membrilor Grupului de Acţiune pentru Dezvoltarea 
Agriculturii (G.A.D.A) 
 
La şedinţă au participat: 
- D-l Arvunescu Valentin , director Asociaţia de Prietenie ,, Ille et Vilaine - Sibiu,, 
- D-l Opriş Mircea,  director Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Sibiu, 
- D-na Muncaciu Adriana  din partea Agenţiei de plăţi - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală Sibiu, 
- D-na Tătaru Mirela din partea Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sibiu, 
- D-l Rad Nuţu  şef serviciu -Direcţia Sanitar Veterinară S.A Sibiu, 
- D-l Bobeş Ionuţ fermier ,,Fraternitatea ,, Păuca, 
- D-na Hulpuş Elena , consilier - Consiliul Judeţean Sibiu- Serviciul Dezvoltare Regională şi 

Integrare Europeană, 
- D-l Tudorache Valentin , consilier - Consiliul Judeţean Sibiu/ APIVS. 
Scopul întânirii a fost: 
      -     Pregătirea vizitei delegaţiei franco-poloneze din data de 24-28 mai 2006, a cărui program 
este prezentat în anexă, 

- Derularea Proiectului  ,,Politica Agricolă Comună’’ 
- Precizări referitoare la crearea unui Centru pilot la Dumbrăveni având ca scop perfecţionarea 

la  standarde  europene a viitorilor fermieri; 
- Diverse. 
 
Lucrările şedinţei au fost deschise de d-l Arvunescu Valentin care a prezentat o informare 
privind cooperarea descentralizată definită în mod specific la nivelul Uniunii Europene al Franţei 
şi al României. 
 D-l Tudorache Valentin  a prezentat importanţa vizitei delegaţiei franco-poloneze din 
experienţa cărora se poate învăţa mult. 
D-l Opriş Mircea, referindu-se la înfiinţarea Centrului pilot de la Dumbrăveni este foarte bine 
venită această delegaţie care ne poate explica cum funcţionează în Franţa şi Polonia un astfel de 
Centru pilot. 
În acest proiect este recomandat să participle în parteneriat Casa Corpului Didactic, Liceul 
agricol Dumbrăveni, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Sibiu. S-au făcut demersuri la 
Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru finanţare. 
 D-l Tudorache Valentin  prezintă programul vizitei delegaţiei franco-poloneze din 24-28 mai 
2006 şi se propune responsabilităţi pe fiecare membru GADA. 
Pentru primire delegaţiei în ziua de miercuri 24 mai se propune Consiliului Judeţean  Sibiu 
punerea la dispoziţie a unui microbuz pentru primirea delegaţiei la aeroport si transport în 
perioada 24-28 mai 2006. 
La primirea delegaţiei va participa D-l Valentin Arvunescu, d-l Valentin Tudorache,d-l Opriş 
Mircea, d-l Troancă Nicolae, d-l Ionuţ Boabeş 
Pentru cheltuielile  cu masa de seară în sumă de 400 RON, este desemnat Consiliul Judeţean 
Sibiu . 
Pentru cazaea delegaţiei în valoare de 350 RON se propune Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. 
Pentru cina, pentru 10 persoane în valoare de 400 RON este propus  Consiliul Judeţean Sibiu. 



Joi 25 mai delegaţia franco-poloneză va avea întâlnirea la Consiliul Judeţean Sibiu .Se estimează 
participarea a 30 persoane (specialişti din domeniul agricol , fermieri , primari etc.) 
Cheltuielile cu protocolul în valoare de 700 RON le efectueaza  Asociaţia de Prietenie ,, Ille et 
Vilaine - Sibiu,, 
Pentru cheltuielile în valoare de 638 RON pentru cei 2 traducători autorizaţi  se propune 
participarea CJ Sibiu. 
D-l Valentin Arvunescu recomandă ca la întâlnirea de la Consiliul Judeţean Sibiu să fie invitaţi 
fermieri bine instruiţi în PAC care au beneficiat de fonduri Phare, din experienţa cărora să poată 
învăţa şi alţi viitori fermieri. 
Delegaţia franco- poloneză a solicitat vizitarea unor ferme zootehnice pentru a-şi forma o 
imagine despre situaţia existentă în România. 

    D-na Muncaciu Adriana  propune să participe la întâlnire şi fermieri care au proiecte   aprobate 
prin programul SAPARD. 
   D-l Tudorache Valentin precizează că cei prezenţi la această întâlnire pot afla multe informaţii 
despre funcţionarea Centrelor pilot în Franţa şi Polonia. 
D-l Opriş Mircea propune  masa de prânz la Moşna (masă câmpenească) în valoare de 300 RON pe 
care o suportă OJCA. 
Urmează vizita la ferma bio – vaci cu lapte  la Moşna ora 14.30 
Vizita la Liceul agricol din Dumbrăveni şi a terenului agricol aparţinând Oficiul Judeţean de 
Consultanţă Agricolă se va realiza la ora 16.30. 
D-l Tudorache Valentin propune ca masa de seară pentru invitaţi să se servească la Pensiunea 
Săliştean din Cisnădioara în valoare de 400 RON suportată se CJ Sibiu,pentru 10 persoane. 
Vineri 26 mai delegaţia se va deplasa la Păuca. Pe traseu se va vizita ferma de la Şura Mică. 
Întâlnirea cu fermierii din zona Păuca va avea loc începând cu ora 11.00 la Centrul de Documentare 
şi Informare al comunei Păuca. 
Urmează vizita la ferma de porci a fermierului Ionuţ Boabeş 
Masa de seară se va organiza la restaurantul ,, Sibiul Vechi,, pentru 10 persoane. 
Sâmbătă 27 mai delegaţia franco-poloneză se va deplasa la Alba Iulia la Microreuniunea tehnică pe 
Dezvoltare Rurală organizat de Ambasada Franţei .Masa de prinz si cina suportate de APIVS. 
Duminică 28 mai delegaţia va vizita Muzeul Tehnicii Populare Sibiu. 
Masa  de prânz se va servi la Hanul Tulgheş şi se propune suportarea cheltuielilor de către Consiliul 
Judeţean Sibiu . 
Plecarea delegaţiei  va fi la ora 13.30 de la aeroportul Sibiu. 
Membrii comisiei GADA au hotărât să mai aibă loc o întâlnire înainte de sosirea delegaţiei  pentru 
buna organizare a vizitei.  
 
Întocmit                                 Data 
  
 
 


