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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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În data de 24.07.2015 la căminul cultural Apahida a avut loc Conferința PNDR 2020 - ”Experințe 

personale în accesarea fondurilor europene nerambursabile”. La aceasta conferință au participat ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale Daniel Constantin, secretarul de stat George Turtoi, directorii generali, 

regionali și locali ai Agenției pentru finanțarea investițiilor rurale, primarul comunei Apahida - Fati Grigore și 

președintele asociației GAL Someș Transilvan - Cărhaț Aurel Emil. Totodată în sală au fost prezenți numeroși 

producători locali din teritoriul Someș Transilvan, dar și reprezentații cooperativelor agricole ”Lunca 

Someșului Mic” și ”Miere de câmpie”. Discuțiile avute cu ministrul Daniel Constantin s-au axat pe 

tematica Mediului rural românesc în contextul european, respectiv pe înțelegerea noului mecanism de 

accesare a fondurilor europene destinate dezvoltării sectorului agricol și sprijinirea fermierilor. În cadrul 

acestei întâlniri managerul asociației GAL Someș Transilvan - Mureșan Irina Rodica a prezentat stadiul 

implementării strategiei de dezvoltare locală Someș Transilvan, respectiv nivelul de absorție al fondurilor 

europene prin intermediul axei LEADER. La finalul conferinței ministrul Daniel Constantin a vizitat 

standurile producătorilor locali și a discutat personal cu aceștia. 

 
”Conferința  PNDR 2020”  

 

 

 
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

 

 

 

Activități  prevăzute pentru perioada 

următoare  
 

 În luna August se vor demara 

activitățile de organizare a celei de a 4 ediții a 

evenimentului de promovare a strategiei de 

dezvoltare locală Someș Transilvan. Acest 

eveniment se va organiza la castelul Banffy în 

Bonțida, în zilele de 29 și 30 august 2015, 

concomitent cu zilele Barock – zilele castelului 

Banffy. În cadrul acestui eveniment se va 

organiza un târg de produse locale la care vor 

putea participa cu produse locale traditionale 

producători din teritoriul Someș Transilvan. 

Totodată va avea loc o conferință de presă 

pentru diseminarea rezultatelor obținute până 

în prezent de asociația GAL Someș 

Transilvan.  

 


