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Anexa 1 
 

ANUNT DE INSCRIERE/ PARTICIPARE 
la evenimentul desfasurat in Spania, regiunea Catalunia 

 
 

ASOCIATIA G.A.L. DOBROGEA DE NORD TULCEA, în calitate de partener în cadrul 
proiectului “Cooperare pentru promovarea produselor si serviciilor cu specific local din teritoriile 
GAL”, cauta 12 (doisprezece) actori locali, persoane fizice sau reprezentanti ai unor persoane 
juridice, pentru participarea la evenimentul desfasurat in Spania, regiunea Catalunia, localitatea 
Tortosa, respectiv “TÂRGUL ULEIULUI DIN TINUTUL EBRULUI” si la vizita unui 

producator local in scopul identificarii de “exemple de bune practici” privind utilizarea de 

tehnici si instrumente de marketing si promovare a produselor si serviciilor cu specific local, in 
perioada 14.05.2022-17.05.2022 , in cadrul Activitatii 3 - ANIMAREA TERITORIULUI PENTRU 
EVALUAREA RESURSELOR LOCALE (PRODUSE SI SERVICII CU SPECIFIC LOCAL) ȘI 

INSTRUIREA ACTORILOR IMPLICAȚI IN DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA ACESTORA, 

Subactivitatea  3.3. - Participarea la un eveniment internațional de promovare a produselor si 
serviciilor cu specific local, organizat în Europa, în afara teritoriului partenerilor implicați în proiect  

 
Locul de desfășurare ale evenimentului: Spania, regiunea Catalunia 

 
Tema: 

participarea la evenimentul desfasurat in Spania, regiunea Catalunia, localitatea Tortosa, 
respectiv “TÂRGUL ULEIULUI DIN TINUTUL EBRULUI” si la vizita unui producator local 

in scopul identificarii de “exemple de bune practici” privind utilizarea de tehnici si instrumente 

de marketing si promovare a produselor si serviciilor cu specific local 
 

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; 
 Reprezentanti ai administratiei publice locale din teritoriul GAL; 

 

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

 
Cererile de inscriere se pot depune la sediul Asociatiei G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din Sat 
Mineri, Str.Isaccei, nr.62, comuna  Somova, jud. Tulcea  sau pe adresa de mail 
galdn.tulcea@gmail.com  
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Cererea de inscriere completatata si semnata de persoana interesata va fi insotita de o copie a CI si/sau 
de o copie a CUI pentru persoanele juridice  si de documente in vederea dovedirii calitatii de 
participant, conform Metodologiei de selectie participanti, disponibila pe web-site 
www.galdntulcea.ro 

 
Participantii vor fi selectati in baza Metodologiei de selectie pentru participanti. 

 

 
Termenul limita de inscriere: 04.05.2022 

 
 

HAI SI TU! 
 

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

Data: 29.04.2022 
 
 

Manager de proiect 
Drăgan Dănuț 
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