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Nr. 315 / 26.09.2022  
 

ANUNT DE INSCRIERE/ PARTICIPARE 
la Evenimentul national de promovare a produselor cu specific local 

„Targul producatorilor locali din judetul Tulcea” 
desfasurat in perioada 21 – 22 octombrie 2022 

 
 

ASOCIATIA G.A.L. RAZIM, in calitate de Lider de parteneriat in cadrul proiectului “Cooperare pentru 

promovarea produselor si serviciilor cu specific local din teritoriile GAL”, cauta 10 participanti, 

reprezentanti ai producatorilor locali din teritoriul GAL RAZIM, pentru participarea, in perioada 

21.10.2022 – 22.10.2022 2022 la Evenimentul national  de promovare a produselor cu specific local 

– “Targul producatorilor locali din judetul Tulcea”, activitate desfasurata in cadrul Activitatii 4 – 

Dezvoltare Plan de marketing si promovare,  Subactivitatea 4.4 – Participare la un eveniment national 

de promovare a produselor si serviciilor cu specific local 

 

 

Locul de desfășurare al evenimentului: judetul Tulcea 
Tema: 

Evenimentul national de promovare a produselor cu specific local  
“Targul producatorilor locali din judetul Tulcea“  

 

Participanti eligibili: 

• reprezentanti ai producatorilor locali/grupurilor de producatori, mestesugari, operatori in 
turismul local, din teritoriul GAL; 

• reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale producatorilor locali/grupurilor de 
producatori, mestesugari, operatori in turismul local, din teritoriul GAL; 

 
 

Cei interesati vor trebui sa completeze Cererea de inscriere, disponibila pe website-ul Asociatiei 

www.galrazim.ro 

Cererile de inscriere, insotite de documentele anexa (Copie C.I. si/sau copie CUI precum si documente in 

vederea dovedirii calitatii de participant, conform Metodologiei de selectie participanti, disponibila pe web-

site www.galrazim.ro ), se pot depune la sediul Asociatiei G.A.L. Razim din comuna Sarichioi, str. Principala 

nr.691A, jud. Tulcea sau pe adresa de mail galrazim@gmail.com  

Participantii vor fi selectati in baza Metodologiei de selectie participanti. 
 

Termenul limita de inscriere: 18.10.2022 
HAI SI TU! 

Numarul de locuri este limitat iar principiul va fi “primul venit, primul servit! 
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