
 

    

 

PROCES-VERBAL Nr.1 

Activitatea 4.Managementul proiectului: Întâlnirile echipei proiectului  

Târgul internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, 

viticulturii şi zootehniei – INDAGRA 2014. 

  

Perioada : 29 - 31 octombrie 2014 ,  București 

Incheiat cu ocazia întâlnirii Comitetului de Conducere a Proiectului (CCP) , echipa proiectului 

de cooperare Veselia Fructelor si legumelor cu ocazia desafăsurării evenimentului: Târgul 

internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi 

zootehniei – INDAGRA 2014. 

 

Subiectele discutate s-au axat pe  planificarea  Activităților proiectului: 

Activitatea 1: Instruire 

S-a discutat despre cele  2 sesiuni de instruire comune ale partenerilor.  

 Prima sesiune de  instruire se va desfasura in saptamana 4 din luna noiembrie  : 

 Marketing, valorificarea resurselor locale și creșterea valorii adăugată a 

produselor locale. (Cluj) 

S-a identificat locatia de desfasurare a cursului in comuna SIC , jud.Cluj la pensiunea Sovirag. 

 

A doua  sesiune de  instruire se va desfasura in saptamana 1 din luna decembrie : 

 

 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. (Buzău) 

S-a identificat locatia de desfasurare a cursului in comuna Ciuta, localitatea Viperesti la Hotel 

Ciuta. ,judetul Buzău. 

 

Aceste  două sesiuni vor fi organizate în comun de către GAL Someș Transilvan și GAL 

Valea Buzăului. 

 

In săptămâna următoare se va începe acțiunea de identificare a beneficiarilor cursurilor la care 

trebuie să participe un total de 100 de persoane , cate 20-23 de persoane de la fiecare GAL 

partener pentru fiecare curs. 

Se vor elabora formulare de inscriere la curs si declaratii de participare la curs, si se vor 

transmite comunelor din fiecare GAL pratener pentru anuntarea in comune a potentialilor 

beneficiari ai cursurilor. 

 



 

    

Activitatea 2: Organizare Târgului Veselia Fructelor și Legumelor în 

județul Cluj 

 

S-a discutat despre perioada în care s-ar putea desfășura acest eveniment și toate GALurile 

partenere sunt de acord ca să se desfasoare in prima saptamana din luna mai 2015. 

 

Evenimentul va avea o durată de 1 zi și se va desfășura în județul Cluj în  teritoriul GAL 

Someș Transilvan. S-a luat in calcul posibilitatea de a gasi o altă locatie decat cea initiala, 

castelul Banffy din Bontida, deoarece este posibil ca timpul sa nu fie favorabil pentru 

evenimente în aer liber, si probabil va trebui sa gasim o alta locatie propice pentru 

desfasurarea evenimentului in interior, intr-o sala  spațioasa. Trebuie sa identificam o locatie 

propice pentru producătorii locali ca sa aiba  posibilitatea să-și expună produsele și chiar să 

facă demonstrații de preparare a acestora. 

 

S-a discutat si despre problema distantei mari dintre GAL-urile din Buzău și GAL SOMEȘ 

TRANSILVAN, unde se va desfasura acest Târg si despre identificarea unui spatiu de cazare 

si masa , deoarece având in vedere ca distanta este mare si timpul de parcurgere este de  

aproximativ 8 ore, persoanele care vor participa de la GAL-urile din Buzau vor veni  cu o zi 

inainte in teritoriul GAL SOMES TRANSILVAN unde se vor caza  seara si vor pleca in 

urmatoarea zi de dupa târg. 

 

Perioada propusa este 8-9-10 Mai 2015. Trebuie sa se verifice daca este disponibilitate la 

Castel ul Banffy din localitatea Bonțida pentru ziua de 9 mai propusa propriu-zis pentru 

actiunea de Târg. 

 

Activitatea 3: Realizarea publicației comune 

 

S-a discutat despre modalitatea de identificare in teritoriul fiecărui GAL  a unor rețete 

tradiționale cât și a gospodinelor binevoitoare de a găti  și proba rețetele pentru realizarea de 

fotografii pentru elaborarea  publicatiei comune-rețetarului comun. 

Astfel, va trebui sa  identificăm și  fermierii care valorifică materia primă pentru  aceste 

produse tradiționale și vom colecta materialele necesare realizării publicației. 

Se lucreaza la identificarea prestatorului pentru elaborarea si tiparirea acestei publicatii si 

realizarea achizitiilor publice deoarece se va elabora pentru fiecare GAL partener numarul 

prestabilit  de exemplare,  va fi realizată în 2 limbi: română și engleză și va cuprinde 

aproximativ 60 de pagini color. 

GAL Someș Transilvan se va ocupa de  coordonarea  acțiunii de colectare a materialelor 

urmând ca fiecare partener să selecteze cele mai relevante rețete și să completeze fișa de 

colectare de informații. 

Activitatea 4: . Managementul proiectului 

Fiecare  dintre GALurile partenere ne vom ocupa de achizitii conform bugetului. 

 


