
   

  

 

 

Referință: dosar n º AGRI.2014-0113, Proiect"O nouă PAC - Munţi de oportunități" 

Proiect “Co-finanţat de  Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – Uniunea  Europeană” 

Responsabilitatea pentru informaţiile  şi opiniile stabilite în această invitaţie revin în întregime AGROM-RO 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 
 

 

 

 

 

DATE  DE  CONTACT 

NUMELE   ŞI   PRENUMELE ŢARA 

 

INSTITUŢIA/ORGANIZAŢIA ADRESA: 

 

 

E-mail: 

 

Nr. Telefon fix/mobil/fax: 

 

Categoria de participanţi*: 
1. Actori din reţeaua montană: fermieri/organizaţii de fermieri/ 

procesatori/comercianţi cu amănuntul/logistică/organisme de 
certificare/ brand manageri/ restaurante și hoteluri / silvicultori și  
reţele  forestiere 

2. Tehnicieni /organizaţii agricole / servicii de consultanţă / camere de 

comerţ / industrie / turism și agricultură 

3. Afaceri din mediul rural legate de agricultură, în special în sectorul 

turismului rural 

4. Agenţii  de dezvoltare 

5. Grupuri de Acţiune  Locale din zona montană(LEADER) 

6. Universităţi, institute tehnice, de educaţie şi formare, inovaţie 

7. Factorii de decizie de la nivel local sau regional 

 

*vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare  încadrării dumneavoastră  în categoria  de 
participanţi. 

Conferinţa „O nouă PAC – Munţi de Oportunităţi” 

12 – 13 Iulie 2014, Braşov, România 

Hotel ARO PALACE 



   

  

 

 

Referință: dosar n º AGRI.2014-0113, Proiect"O nouă PAC - Munţi de oportunități" 

Proiect “Co-finanţat de  Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – Uniunea  Europeană” 

Responsabilitatea pentru informaţiile  şi opiniile stabilite în această invitaţie revin în întregime AGROM-RO 

PARTICIPAREA LA SESIUNI DE LUCRU* privind:  Dezvoltare teritorială 
prin dezvoltarea reţelelor  montane: cum poate PAC să sprijine 

iniţiativele montane. 

.. 

1.  Inovare  

2.  Abordare teritorială  

3.  Impact  socio-economic  

4.  Mediu şi patrimoniu 

5. Abordări de marketing 
 

6. Instrumente pentru calitate şi trasabilitate 
 

*vă rugăm să bifaţi participarea la una dintre cele şase sesiuni de lucru. 

 

PARTICIPAREA LA VIZITELE DIN TEREN, DUMINICĂ 13 IULIE 2014* 

.. 

DORESC  SĂ PARTICIP 

NU DORESC SĂ PARTICIP 

*vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului dumneavoastră. 

 

PARTICIPAREA LA MASA DE PRÂNZ ŞI CINĂ,  SÂMBĂTĂ, 12 IULIE 2014* 

.. 

PARTICIP LA MASA DE PRÂNZ 

PARTICIP LA CINĂ 

*vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului dumneavoastră. 

Formularul va fi transmis prin e-mail la adresa: agromro@gmail.com sau prin fax la 

nr: +40-(0)265-319 968, până în data de 7 Iulie 2014, ora. 900 

 

Vă mulţumim! 


