
Comunicat de presă 
Festival Local ”CEAHLĂU, TĂRÂM DE POVESTE” 

Sâmbătă 16 septembrie 2017, Asociația Grupul de Acțiune Locală Ceahlău a organizat prima ediție a 
Festivalului Local ”CEAHLĂU, TĂRÂM DE POVESTE”, la hotel ADORA din orașul Bicaz.  
Festivalul face parte din seria de evenimente anuale pe perioada 2014-2023, de implementare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a microregiunii Ceahlău. 
 

Festivalul Local ”CEAHLĂU, TĂRÂM DE POVESTE”, promovează produsele locale (produse tradiționale 
agroalimentare naturale și/sau conservate, țesături, cusături specifice zonei). 

La eveniment au participat: producători locali de pe teritoriul GAL CEAHLĂU, Emilia Arcan-Senator, 
Stelian Fedorca-Consilier de Stat al Prim-Ministrului, Panaite Vasile-Prefect Neamț, Asaftei Ion-Vicepreședinte 
CJ Neamt, Dulamă Laurențiu Cristinel-Vicepreședinte CJ Neamț, Jugan Iulian-Subprefect Neamț,  
Liviu Bumbu-CDRJ Neamț, Lazăr Latu-Directorul Agenției Zonei Montane, Andi Grecu-Direcția Agricolă,  
Marius Macincă-Șef Serviciu Nonagricol OJFIR, Cosma Florin-Mihai-Consilier Județean (reprezentantul 
Consiliul Județean în A.G.M. GAL Ceahlău), Popescu Ioan-Director ITM Neamț. 
 

Festivalul a fost deschis de către Ioan Cernat, președintele GAL Ceahlău și președintele Asociației 
Crescătorilor de Taurine Neamț care a prezentat invitaților necesitarea organizării de astfel de evenimente 
pentru promovare locală și națională a producătorilor locali din teritoriul Gal Ceahlău. 
 

Alături de invitați s-a aflat gazda evenimentului, Nicolae Sălăgean, primarul Orașului Bicaz împreună cu primarii 
și viceprimarii din comunele componente ale teritoriul GAL CEAHLĂU care au susținut producătorii locali. 
 

Evenimentul a adunat peste 150 de participanți care au apreciat și degustat produsele tradiționale pregătite de 
producători: brânzeturi și produse de stână, pastramă, cârnați, slanină, miere de albine, dulcețuri și siropuri 
naturale, pește afumat în cetină de brad, cozonaci, plăcinte, colaci dar și produse artizanale. Evenimentul a 
fost monitorizat de către echipa OJFIR Neamț. 
 

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai GAL-urilor din județul Neamț: Daniel Vasiliu-GAL Drumurile 
Bistritei / secretar FNGAL, Nica Vasile– GAL Ținutul Zimbrilor, Mihai Stoica - Podișul de Nord al Bârladului. 

Interpreți locali au susținut un spectacol artistic (cântece și dansuri tradiționale din zona microregiunii 
Ceahlău), iar la finalul festivalului, un juriu format din reprezentanți ai Asociației GAL Ceahlău alături de 
Doamna Emilia Arcan și Lazăr Latu au acordat diplome de participare tuturor producătorilor expozanți și 
artiștilor prezenți. 
 

Festivalul Local ”CEAHLĂU, TĂRÂM DE POVESTE”, se dorește a deveni o manifestare culturală anuală, în 
vederea dezvoltării interesului comunității microregiunii pentru cunoașterea, păstrarea și transmiterea 
tradițiilor și obiceiurilor specifice locale și dezvoltarea dragostei pentru valorile românești. 

 

Festivalul a fost organizat de ASCEDO International. 


