
 

                                       COMUNICAT DE PRESA 

 

Asociația GAL Someș Transilvan a încheiat în data de 08-09-2014 contractul de finanțare  

numărul C421000011261370504 cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca obiect 

acordarea finanțării nerambursabile pentru proiectul ”VESELIA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR”. 

Contractul de finanțare a fost semnat de către responsabilul legal al proiectului Cărhaț Aurel Emil. Acest 

proiect urmează a fi implementat de Asociația GAL Someș Transilvan în calitate de coordonator proiect 

alături de 4 parteneri, respectiv:  

 Asociația GAL Câmpia Transilvaniei; 

 Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului; 

 Asociația GAL Colinele Buzăului; 

 Asociația GAL Valea Buzăului; 

Valoarea totală a proiectului este de: 81.123 EURO, contribuțiile fiind următoarele: 

 Asociația GAL Someș Transilvan în calitate de GAL coordonator contribuie cu 23.173 

EURO 

 Asociația GAL Câmpia Transilvaniei cu 10.000 EURO 

 Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului cu 15.000 EURO 

 Asociația GAL Colinele Buzăului cu 15.000 EURO 

 Asociația GAL Valea Buzăului cu 17.950 EURO 

Intensitatea ajutorului public este în procent de: 100% 

Descrierea proiectului 

Activități pregătitoare: 

 Elaborarea proiectului de cooperare, întocmirea acordului de cooperare. S-a organizat o întâlnire de lucru în 

cadrul căreia s-au stabilit activitățile și responsabilitățile fiecărui partener. 

Activitatea 1: Instruire 

Se vor organiza 2 sesiuni de instruire comune ale partenerilor. Instruirea se va desfășura prin intermediul 

unor seminarii de 2 zile. 

Activitatea 2: Organizare Târgului Veselia Fructelor și Legumelor în județul Cluj 

La acest eveniment vor participa liderii locali și producătorii de pe teritoriul fiecărui GAL partener. 

Activitatea 3: Realizarea unei publicații comune - Rețetar 

Prin intermediul proiectului vom realiza un rețetar care va cuprinde cele mai gustoase rețete de mâncăruri 

tradiționale din teritoriul celor 5 GAL-uri partenere. În decursul proiectului vom identifica gospodinele, 

 



 
 

fermierii care valorifică materia primă prin aceste produse tradiționale și vom colecta materialele necesare 

realizării publicației. 

Activitatea 4: Managementul proiectului 

Managementul proiectului cuprinde toate activitățile necesare implementării cu succes a proiectului, printre 

care enumerăm – întâlniri de lucru a echipei de proiect, elaborare rapoarte inițial, intermediar și final, 

elaborare dosare cerere de plată, dosare de achiziții și activități de informare/publicitate.  

REZULTATE AȘTEPTATE: Instruire 

 Se vor organiza 2 sesiuni de instruire, 200 de participanți (dintre care 100 de persoane – 20 

de persoane din fiecare GAL implicat în proiect - vor participa la o instruire organizată în 

teritoriul Someș Transilvan în domeniu marketing-ului, valorificarea resurselor locale si 

creșterea valorii adăugate a produselor locale, iar 100 de persoane – 20 de persoane din 

fiecare GAL implicat în proiect - la o instruire desfășurată in teritoriul Valea Buzăului în 

domeniul horticulturii). 

 Se vor acorda: diplome/certificate de participare în număr de 200 bucăți, suporturi de curs 

și materiale pentru instruire. 

Organizare Târgului Veselia Fructelor și Legumelor în județul Cluj 

 Târg de 1 zi cu 150 de participanți – expozanți și reprezentanți ai partenerilor, 500 de 

vizitatori, minim 20 de standuri, afișe, pliante de promovare, Spoturi publicitare și 

spot radio. 

Realizarea publicației comune: 

 Elaborarea unui REȚETAR și publicarea unui număr de 3300 rețetare pentru toate cele 5 

teritorii GAL. 

Managementul proiectului: 

 Informații publicate pe site-urile partenerilor, dosare de achiziții depuse spre avizare, 

Raport inițial, intermediar și final elaborat, Dosare de plată depuse, 2 întâlniri de lucru ale 

echipei. 

Proiectul urmează a fi demarat începând cu luna Noiembrie a anului curent, implementarea acestuia 

fiind estimată a fi finalizată în luna August 2015.  

ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN 

Comuna Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446, jud. Cluj 

Detalii contact: 

Tel: 0264-262003 

contact@galsomestransilvan.ro 

                                www.galsomestransilvan.ro 

  

Titlu proiectului: ”Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea 

de competențe și animarea teritoriului” 

finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2013, sub-

Măsura 431.2, în baza contractului de finanţare: C4312011061370505, 

încheiat la data de 30.01.2012  cu o valoare de  2.357.248,95 lei.  

http://www.galsomestransilvan.ro/

