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In atentia Dlui/Dnei ________________________
In atentia Dlui/ Dnei Presedinte,
Prin prezenta va comunicam Programul activitatilor care se vor desfasura in Romania în perioada
Mai – Iunie 2010, si care au fost cuprinse in Planul de actiuni lansat in cadrul Acordului de
parteneriat incheiat la Bucuresti in luna Februarie 2010, intre ANCA si Consortiul Laptelui din
Sardinia.
Totodată facem cunoscut faptul ca, in cadrul Acordului de parteneriat incheiat s-a constituit un
Grup de lucru format din experti ai Consortiului laptelui din Sardinia- Italia, organizaţii din Romania
implicate în proiecte europene transnaţionale si reprezentanţi ANCA. În perioada Martie - Aprilie
2010, Grupul de lucru a elaborat un Plan Strategic pentru infiintarea Consortiului laptelui pe filiera
ovine –caprine în Romania, concomitent cu organizarea a 3 seminarii la Bucureşti (6 Nov 2009),
Breaza (24 Februarie 2010) şi Moeciu de SUS (25 Februarie 2010) , cât şi primul draft al
Statutului viitoarei organizatii.
Supunem dezbaterilor aceste documente si lansam Programul de infiintare a Consortiului laptelui
in Romania, prin organizarea a 3 noi seminarii regionale, în perioada 29 Mai – 2 Iunie, astfel:
Seminar I – 28-29 Mai 2010 – Bistri a – cu sprijinul CAJ Bistri a si Organizaţii ovine –
caprine Bistri a si judete limitrofe
Seminar II – 29-30 Mai – 2010 - Bacău – cu sprijinul CAJ Bacau - Organizaţii ovine –
caprine Bacau si judete limitrofe
Seminar III – 30 Mai - 31 mai 2010 – Tulcea – cu sprjinul CAJ Tulcea Organizaţii ovine –
caprine Tulcea si judete limitrofe
Va supunem atentiei Programul de activităţi şi termenele propuse, la care dorim un acord ferm de
confirmare, nominala sau prin reprezentanti, prin completarea formularelor atasate.
Termen de comunicare: 20.05.2010
Rugam organizatiile contactate sa ne sprijine cu actualizarea si completarea bazei de date de
contact a producătorilor si organizatiilor, in vederea transmiterii programului de actiuni propuse de
grupul de lucru, în termen util.
Atasam la prezenta următoarele documente:
1. Protocolul de colaborare ANCA – Consortiul laptelui Sardinia – Italia

2.
3.
4.
5.

Strategie Consortiul Laptelui – Sinteza
Draft 1 Statut Consorţiul Laptelui din Romania – pe filiera ovine-caprine
Chestionar 1
Formular adeziune membri fondatori la Asociaţia Consortiul laptelui din Romania
Menţionăm că programul final al materialelor care vor fi prezentate în cadrul
seminariilor de experţi vă va fi transmis în cel mai scurt timp.
Cu înalte consideraţii si mulţumirile noastre anticipate pentru sprijin,
Grupul de iniţiativă:

ANCA: Consilier - Dr Ing. Viorica BOBOC
KNOMACONS - Knowledge Management Institute Romania: Preşedinte - Octavian Şerban
Reteaua internationala OpenMed (Grupul de Cooperare si Dezvoltare in Bazinul Marii Mediteraneene)Prof. Univ. Dr. Marco CAREDDA - Universitatea Sassari (Italia)
Consorzio Latte Sardinia Italia – Preşedinte Salvatore MELONI
EUROLINK‐Casa Europei ‐ Presedinte Executiv – Prof. Dr Sever AVRAM

