
 

NOUTĂȚI AGRALIM 2014

·      Prezentări de loturi agricole demonstrative pentru hibrizi de porumb, foarea soarelui și sorg;

·      Demonstrații zilnice cu utilaje agricole;

·     Expun peste 100 de companii din țară și străinătate: inputuri, tractoare și tehnică agricolă performantă,
piese de schimb, lubrifanți, anvelope și accesorii pentru mașini agricole, tehnică și echipamente pentru
zootehnie, sere, utilaje și tehnologii pentru horticultură, soluții logistice, utilaje de ridicat, materiale de

construcții pentru ferme, soluții pentru agricultura ecologică, consultanță în agricultură, silozuri și sisteme de
transport, irigații, tehnologii de plantare, furaje, produse pentru grădină, auto-utilitare;

·      Întâlniri cu specialiști și consultanți în obținerea de fnanțări pentru agricultură;

·      Festivitatea de înmânare a premiilor de excelență în agricultură pentru regiunea de Nord- Est;

AMPLASARE 

– Șoseaua de centură a Iașului

*Informații despre eveniment găsiți pe www.expoagralim.ro.

http://www.expoagralim.ro/


REPERE DIN PROGRAMUL
AGRALIM 2014

 EXPOZIȚIE - Program de vizitare de joi, 18 septembrie, până duminică, 21 septembrie, orele 10.00 – 18.00

JOI, 18 SEPTEMBRIE 14.30-15.30: DESCHIDEREA OFICIALĂ  a Târgului pentru fermieri AGRALIM 2014

 FORUMUL AGRICOL AL REGIUNII DE NORD-EST – întâlnire cu 400 de fermieri, producători agricoli, 
reprezentanți ai structurilor teritoriale MADR, reprezentanți ai autorităților publice regionale și locale, reprezentanți 
mass-media

JOI, 18 SEPTEMBRIE
 

10.30 – 13.00: Sesiunea 1- Prezentări tematice  cu informații privind mecanisme de 

fnanțare, noutăți legislative, noutăți tehnologice.

15.30-17.00:  Deschiderea ofcială a Forumului Agricol:“Măsuri de fnanțare din cadrul 

PNDR 2014-2020” - DEZBATERE între fermierii și producătorii agricoli din Regiunea de 
Nord-Est și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Participanți:  Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, reprezentanți ai 
MADR la nivel central, reprezentanți ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  Federația Națională a Grupurilor de 
Acțiune Locală din România.

*programul detaliat al forumului pe site-ul  www.forumulagricol.ro

VINERI, 19 SEPTEMRIE 10.30 – 13.00: Sesiunea 2- Seminarii de specialitate susținute de profesori ai Universității  

de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași și operatori 
privați din sectorul agricol.

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A PREMIILOR DE EXCELENȚĂ ÎN AGRICULTURĂ ÎN REGIUNEA DE NORD-EST

 SÂMBĂTĂ, 

 20 SEPTEMBRIE 2014

12.00 – 14.00: Înmânarea premiilor de excelență în agricultură pentru regiunea de Nord- 

Est - 75 de candidați înscriși în competiție, 12 PREMII acordate la categoriile: „Fermierul 
anului în Regiunea de Nord-Est”, „Ferma vegetală a anului”, „Ferma de porcine a anului”, 
„Ferma de bovine a anului”, „Ferma de ovine a anului”, „Ferma de păsări a anului”, 
„Managerul anului”, „Producătorul local al anului”, „Tânărul fermier al anului”, „Angajatorul
anului”, „Angajatul anului”, „Consultantul anului în domeniul agricol”.  

14.00 – 17.00: Întâlnire informală cu invitații, sponsorii, reprezentanții companiilor 
expozante și fermierii.

* Informații pe site-ul  www.gala.clubulagralim.ro

Persoana de contact delegată – Florentina Cojocaru, Responsabil vizită ofcială AGRALIM 

tel. +4 0740- 117- 598; forentina.cojocaru@abplus.ro

mailto:florentina.cojocaru@abplus.ro
http://www.gala.clubulagralim.ro/
http://www.forumulagricol.ro/

