
                                          

           TÂRGUL ,,VESELIA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR,,- Măsura 421 

BONȚIDA - 07.06.2015 
 

Asociația GAL Someș Transilvan organizează în data de 07.06.2015 în localitatea Bonțida, cu 

începere de la ora 11:00, împreună cu  GAL Câmpia Transilvaniei din județul Cluj și GAL Valea Buzăului, 

GAL Ecoul Câmpiei Buzăului și GAL Colinele Buzăului din județul Buzău, un târg de produse locale pe 

teritoriul Someș Transilvan intitulat Veselia fructelor și legumelor.  

Prin proiectul cu același nume se  vizează valorificarea produselor vegetale - legume și fructe prin 

susținerea micilor producători în a deveni mai competitivi pe piață. De asemenea se dorește promovarea 

rețetelor locale tradiționale prin realizarea unui rețetar (care va cuprinde cele mai delicioase rețete din fructe 

și legume), care va fi distribuit cu ocazia târgului. Până în prezent în cadrul proiectului Veselia Fructelor și a 

Legumelor s-au organizat 2 sesiuni de instruire destinate producătorilor locali din teritoriile GAL-urilor 

partenere, un seminar fiind organzat în comuna Sic, județul Cluj,iar celelalt în localitatea Ciuta, județul 

Buzău.  

Invităm toți producătorii locali de legume și fructe din teritoriul Someș Transilvan, respectiv din 

comunele Apahida, Aluniș, Bonțida, Borșa, Bobâlna, Cornești, Dăbîca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Recea 

Cristur, Sic, Vultureni din județul CLUJ și comuna Gîrbou din județul Sălaj să participe în cadrul acestui 

târg cu produse tradiționale, legume și fructe. 

Vor fi puse GRATIS  la dispoziția producătorilor locali, 20 de standuri pentru expunerea 

produselor și chiar vânzarea lor. 

Invităm toate persoanele interesate să participe ca  expozant, sau  interesate de rețete tradiționale din 

legume și fructe, respectiv pe iubitorii de tradiție locală să participe la acest eveniment, unde va avea loc și 

un spectacol de cântece și dansuri populare din zona Someșului și a Buzăului .  

 

Asociația GAL Someș Transilvan: 

Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446 

Detalii contact: Tel: 0264-262003 ,  0729-038275 

galsomestransilvan@yahoo.com 

www.galsomestransilvan.ro  
 

 

 

                                  

Titlul proiectului : ”VESELIA FRUCTELOR SI LEGUMELOR”, proiect finanțat prin Fondul European pentru 

Agricultura si Dezvoltare Rurala, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2013  Măsura  41.421 – Implementarea proiectelor de 

cooperare, conform  Contract  de finanțare numărul: C421000011261370504 /  08.09.2014 între  A.F.I.R. si  Asociația GAL 

Someș Transilvan. Valoare contract 104.533 lei din care contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României 104.533 lei 

 


