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Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ 
prin FEADR, Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 –  2013, Axa 
LEADER 
Contract de finanţare Nr. 
C4312011061370505/30.01.2012 
Valoare contract 2.357.248,95 lei din care 
contribuţia Uniunii  Europene şi a 
Guvernului României 2.357.248,95 lei  
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Activități  prevăzute pentru perioada 

următoare  

             În perioada 27.02 - 01.03.2015 a avut loc cea de-a doua întâlnire a echipelor de proiect în cadrul proiectului 

”Veselia fructelor și a legumelor” în localitatea Măgura, județul Buzău, organizatorul acestei întâlniri fiind Asociația 

GAL Colinele Buzăului. La această întâlnire s-au discutat mai multe aspecte de organizare și administrative privind 

implementarea acestui proiect, respectiv stabilirea termenilor viitori ai activităților. Astfel s-au evaluat cele doua 

seminarii de instruire organizate în cadrul Activității de Instruire, respectiv s-au planificat activitățile de organizare a 

Târgului Veselia Fructelor si a Legumelor, realizarea publicației comune (rețetar) și activitățile de management viitoare. 

         S-a stabilit de comun acord ca , conferintă de promovare/expoziție  a produselor locale, să se organizeze în ultima 

saptamână din luna MAI 2015 (sâmbătă 30 mai ). Se consideră necesar ca persoanele interesate să participe la acest târg 

din partea partenerilor de proiect să ajungă în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN în data de 29 mai seara, 

evenimentul va începe sâmbătă 30 mai 2015 de dimineața de la orele 10,00 și se va incheia seara la orele 18,00. 

        Publicația comună constă într-un rețetar care va cuprinde rețete tradiționale din cadrul celor 5 GAL-uri 

partenere. Această publicație se va finaliza de tipărit înainte de evenimentul de informare ,,Târgul Veselia Fructelor și 

Legumelor , de la sfârșitul lunii mai 2015, când acest rețetar se va distribui gratuit persoanelor participante.  

       În ceea ce privesc activitățile de management al proiectului acestea se vor desfășura conform unui grafic de activități 

ce va fi depus spre aprobare în luna Martie. Prin proiectul de cooperare, echipele de proiect ale partenerilor reușesc să 

dobândească noi aptitudini și cunoștințe legate de cooperare și își vor îmbogăți cunoștințele cu noi idei și aptitudini de 

cooperare și colaborare, dezvoltându-si abilitățile de muncă în echipă. 

 

 

 

Întâlnirea echipei  de proiect  

”Veselia fructelor și  a legumelor”  

 

 În luna Martie 2015 se vor desfășura 

activități de monitorizare a proiectelor aflate în 

implementare.  

  Totodată se vor demara activități de 

modificare a strategiei de dezvoltare locală în 

vederea realocării ultimelor fonduri rămase 

disponibile în cadrul Asociației GAL Someș 

Transilvan, respectiv lansarea măsurii 41.112 – 

Instalarea tinerilor fermieri.   
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