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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  

Cea de-a XVIII-a ediție a Târgului Internațional de produse și echipamente în domeniul 

agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA, a fost organizat în perioada 30.10 – 

03.11.2013, ROMEXPO, în parteneriat cu Camerele de Comert și Industrie din Romania sub 

patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Evenimentul reprezintă cea mai complexă 

manifestare de acest gen din Romania destinată promovării potențialului zootehnic autohton, 

produselor tradiționale bio, cât și a soiurilor de vin românești recunoscute internațional. 

La acest eveniment au participat parteneri din cadrul Asociației GAL Someș Transilvan, 

însoțiți de membrii ai compartimentului administrativ. Acești au participat atât la prezentările 

utilajelor, produselor agricole cât și la conferințele organizate de Federația Națională a GAL-urilor 

din Romania și a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, conferințe cu tematică în 

dezvoltare rurală și viitorul axei Leader în perioada 2014-2020. 

  
 Participare la INDAGRA 

 

În perioada următoare se vor lansa 

apeluri de selecție pe măsurile 41.112, 41.123, 

41.322 și 41.421, continuându-se activitățile de 

animare și promovare a planului de dezvoltare 

locală, respectiv măsurile active din cadrul 

acestuia.  

Totodată compartimentul administrativ va 

evalua proiectele depuse în cadrul GAL-ului, 

depunându-le mai departe la OJPDRP în 

vederea facilitării contractărilor într-un timp cât 

mai scurt cu putință.   
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