
 

              

 

                             

 

PROCES-VERBAL Nr.2 

Activitatea 4.Managementul proiectului: Întâlnirile echipei proiectului  

Seminar ,,VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE,, 

Perioada : 27,28 februarie – 01 martie 2015 

Locația: teritoriul GAL COLINELE BUZĂULUI, Complex Turistic Măgura, Buzău 

Organizator: GAL COLINELE BUZĂULUI 

Sosire GAL-uri din judetul Cluj GAL SOMEȘ TRANSILVAN si GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI:  

seara 27 febr.2015, cazare si cina la Complex Turistic Magura, comuna Măgura, județul Buzău 

Desfăsurare seminar: 28 febr.2015 

Localizare seminar : sediul GAL COLINELE BUZĂULUI 

Plecare către casă: 01-03-2015 după prânz. 
 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în perioada 27,28 febr-01 martie 2015 cu ocazia întâlnirii  

Comitetului de Conducere a Proiectului (CCP) , echipa proiectului de cooperare Veselia Fructelor si 

legumelor. 

 

Referitor activitatea 1. Instruire: 

S-au evaluat rezultatele realizate în urma activităților de instruire organizate în comun de către GAL 

Someș Transilvan și GAL Valea Buzăului: 

1. INSTRUIRE – sat SIC, comuna Sic, județul  CLUJ: 23-25.11.2015 noiembrie (sosire in 

23.11.2014, instruire in 24-25.11.2014, plecare in 25.11.2014).La această instruire ,, 

Marketing, valorificarea resurselor locale și creșterea valorii adăugată a produselor locale,,  

au participat un  număr total de 112 persoane din toate cele 5 GAL-uri partenere. 

2.  INSTRUIRE – sat Ciuta, comuna VIPEREȘTI , județul BUZAU: 02-04 

decembrie (sosire in 02.12.2014, instruire in 03-04.12.2014, plecare in 04.12.2014). La 

această instruire ,, Horticultură – cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi și a legumelor în 

câmp și spații protejate, soiuri și varietăți endogene, metode de cultivare în sistem extensiv, 

ecologic, etc,,  au participat un  număr total de 111 persoane din toate cele 5 GAL-uri 

partenere.  

Prin aceste seminarii de instruire perticipantii au avut  posibilitatea sa afle atât modalități și tehnici noi de cultivare 

si prelucrare a fructelor si legumelor cât și instrumente și tehnici de marketing , si-au dezvoltat capacitatea  de a-și  

prezenta, ambala, comercializa produsele cât mai eficient și astfel vor ajuta la revigorarea economiei locale. 



 

              

 

                             

  Activitatea 2: Organizare Târgului Veselia Fructelor și Legumelor în teritoriul GAL SOMEȘ 

TRANSILVAN,  județul Cluj 

Conform proiectului de cooperare trebuie identificate un numar de aproximativ 50 de persoane / GAL 

implicate în productia de fructe si legume, producători locali care vor participa la evenimentul organizat 

în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN. Astfel, în perioada următoare se vor identifica producătorii 

locali din teritoriile GAL, pentru participarea la acest eveniment. 

S-a stabilit de comun acord ca acest eveniment, 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 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. 

Toti participanții din GAL-urile partenere vor fi cazati in teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN 2 nopti, 

iar plecarea se va realiza duminică 31 mai 2015 , deoarece se doreste vizitarea unor producători locali din 

acest teritoriu, producători de legume și fructe, cât si un producător care are o linie de procesare a 

legumelor si fructelor și o vizita la Cooperativa agricolă a legumicultorilor, înființată în anul 2013 ca un 

proiect pilot care stimulează asociativitatea și competitivitatea sectorului agricol. 

  Locația exactă încă nu este stabilită până la această dată, această alegere cade în srcina GAL 

SOMEȘ TRANSILVAN, care are termen de identificare a unui spațiu propice pentru astfel de 

evenimente până la data de 30 aprilie 2015.  

 

Activitatea 3: Realizarea publicației comune 

La această întâlnire fiecare GAL partener a adus câteva rețete pe care le-am discutat pentru a vedea 

daca se încadrează în  componenta proiectului de cooperare. S-a stabilit un nou termen pentru a 

achizitiona rețetele din fiecare teritoriu GAL,  termenul fiind de 30 martie 2015. Se va elabora 

modelul  de rețetar –publicația comună , se vor alege de comun acord care vor fi rețetele care să fie 

publicate și se va recurge la identificarea gospodinelor pentru realizarea produselor finite și 

fotografierea în același timp a delicateselor tradiționale, apoi se va trece la  elaborarea efectivă a 

rețetarului. 

 

Se propune urmatoarea variantă de lucru : 

Publicația va cuprinde aproximativ 60 de pagini color, LANDSCAPE, format A5  COPERTA 

GROASA CASERATĂ ., filele groase, lipite de coperta caserata. 

Detalii retetar :  cele 60 de pagini include coperta fata-verso, deci  60 - 4 pagini = 56 pagini  

 

O reteta pe o pagina ingrediente si modul de realizare  partea scrisa (RO+ EN) 

Pagina alaturata scrisului va fi fotografiile de preferat cu procesul de preparare a rețetei + fotografii din 

proces și cu rezultatul final. 



 

              

 

                             

 

 

Deci o reteta va avea 2 pagini, fiecare GAL va trimite 5 retete x 2 pag x 5 GAL = 50 Pagini rețete. 

 

Cele 4-5 ( o pagina din coperta interior ) pagini rămase neutilizate sa punem informatii legate de teritoriile 

GAL: harta fiecarui GAL PARTENER și date de contact .  

Astfel, pana in data de 15 martie fiecare GAL va trimite la GAL COORDONATOR  harta  GALului + 

informatii generale ale GALului (suprafata, populatie, nr. comune si parteneri) 

 

Pe o pagina putem pune Harta Romaniei cu marcarea GALurilor noastre pe harta. 

Fiecare GAL va trimite  urmatoarele informatiii astfel: 

1. Ingrediente + detalii realizare produs final 

2. Date despre bucatar/gospodina: nume , prenume, localitate, judet, nume GAL  

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 persoanelor participante . 

Este posibil ca unele rețete din această publicație să fie demonstrative la fața locului și să fie preparate în  

cadrul acestei activități. 

Activitatea 4. Managementul proiectului. 

 

Fiecare GAL a  finalizat achizițiile prentru activitățile de până acum, urmând ca să se identifice si 

prestatorul pentru elaborarea machetei rețetarului- publicației comune și furnizorul de tipărituri pentru 

tipărirea acesteia. GAL SOMEȘ TRANSILVAN va identifica prestatorul machetei care va sta la baza 

publicației comune . Partenerii vor respecta termenul dat pentru transmiterea informatiilor legate de 

publicația comuna. 

 

S-a decis modificarea Graficului activităților (conform anexa 2) si mutarea depunerii Raportului 

Intermediar in luna martie, mai devreme decât s-a preconizat initial, pentru a depune transa 1 de plată si a 

fi rambursate cheltuielile realizate anterior perioadei raportate. 

 

Prin proiectul de cooperare, echipele 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. 

 

CCP  (Comitetul de Conducere a Proiectului (CCP) , echipa proiectului de cooperare Veselia Fructelor si 

legumelor ) s-a întrunit la începutul proiectului (29-31 oct.2014) și în această perioada înainte de 

depunerea Raportului intermediar , respectând proiectul de cooperare aprobat . 

Acest CCP este important pentru coordonarea, monitorizarea și raportarea activităților proiectului la timp 

și corect încadrate în proiectul de cooperare. 

 

Atașat prezentului p-v este lista de prezentă  cu semnăturile  CCP (anexa 1). 


