
 
 

 
VIZITE TEHNICE AGRICOLE ÎN CALIFORNIA ŞI WASHINGTON DC:  

TRANSMITEȚI EXPRIMAREA INTERESULUI PÂNĂ VINERI, 14 APRILIE 2023 
 

Serviciul Comercial al Ambasadei SUA în România propune o vizită ghidată de 13 zile 
în California și Washington, D.C., în perioada 29 aprilie - 11 mai 2023, pentru a 
promova soluții de energie curată din SUA pentru securitatea apei și a alimentelor. 
 
Noi căutăm experți din România și Moldova din următoarele domenii: 

• instituţii publice agricole 
• universităţi / instituţii de cercetare - dezvoltare 
• agricultori din ferme 
• firme de echipamente de irigaţii  
• organizaţii şi asociaţii agricole  

Agenda propusă este elaborată şi dezvoltată în cooperare cu Departamentele 
Guvernului SUA pentru Comerț și Agricultură, precum și cu Ministerele Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale din România și Moldova; și include vizite la fața locului la facilitățile 
autorităților publice de apă din California, agenții pentru infrastructuri de irigaţii și 
îmbunătăţiri funciare și facilități ale furnizorilor de soluții de top din SUA pentru 
energie verde pentru alimentarea cu energie a infrastructurilor de canale de irigaţii.  
 
De asemenea, propunem vizite la instituții de educație și cercetare specializate pe 
energie, rezilienţă climatică, agricultură şi securitatea apei şi a alimentelor. La 
Washington, D.C., delegații selectați oficiali agricoli pot lua parte la “Summit-ul 
Dedicat pentru Climă” al Departamentului Guvernului SUA pentru Agricultură. 
 
Delegații sunt responsabili pentru propriile aranjamente de călătorie și pentru toate 
costurile asociate și necesită vize pentru a intra în Statele Unite. 
 
Pentru a vă indica interesul, vă rugăm să-l contactați pe Gabriel Popescu, Specialist 
Comercial la Ambasada SUA în Romania, Tel.: +4 021 200 3312; Mobil: +4 0722 467 
130 şi E-mail: gabriel.popescu@trade.gov   
 
Cu deosebită stimă, 
 
Tom Hanson  
Ataşat Comercial al SUA pentru România şi Moldova 
Ambasada Statelor Unite ale Americii în România 
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