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Plan de animare, promovare și informare - Luna aprilie 2017 

 

 

Nr 
Crt Denumire activitate Descriere activitate 

Aprilie 

S I (3-7 apr) SII (10-14 apr) S III (17-21 apr) S IV (24-28 ian) 

1 

Completarea bazelor 
de date ale GAL si alte 
documente specifice 
de monitorizare 
interna 

Baza de date contacte teritoriu, 
potentiali beneficiari, lista de prezenta, 
minuta intalnirilor, fotografii de la 
intalniri.         

2 

Programari si pregatiri 
pentru sesiunile de 
promovare si 
informare pentru luna 
in curs 

Contact telefonic sau prin email a 
stakeholderilor. Folosirea bazelor de 
date existente pentru a informa membrii 
comunitatilor de pe teritoriul GAL 
despre actiunile planificate. Anunturi la 
nivel local in cadrul primariilor (avizier), 
la sediul GAL si pe pagina de internet a 
GAL-ului.          

3 

Activitati de 
promovare 
(stakeholders entitati 
publice) 

Prezentarea activității GAL și a măsurilor 
de finanțare disponibile prin GAL in 
cadrul întâlnirii lunare de consiliu local 
din următoarele UAT-uri: Săcuieu, 
Sâncraiu, Căpușu Mare, Izvoru Crișului     

1. Căpușu Mare, entitati 
publice, 19 Aprilie 2017, 
ora 12.00, loc. Primăria 
Căpușu Mare                     
2. Săcuieu , entitati 
publice, 20 Aprilie 2017, 
ora 12.00, loc. Primăria  
Săcuieu                                 
3. Izvoru Crișului, entitati 
publice, 20 Aprilie 2017, 
ora 13.00, loc. Primăria 
Izvoru Crișului                       

4. Sâncraiu, entitati 
publice, 27 Aprilie 
2017, ora 12.00, loc. 
Primăria Sâncraiu                                                



 

4 

Activitati de 
promovare 
(stakeholders entitati 
private) 

Prezentarea activității GAL și a măsurilor 
de finanțare disponibile prin GAL in 
cadrul unei intalniri cu entitatile private 
din următoarele UAT-uri: Săcuieu, 
Sâncraiu, Căpușu Mare, Izvoru Crișului     

1. Căpușu Mare, entitati 
private, 19 Aprilie 2017, 
ora 10.00, loc. Primăria 
Căpușu Mare                     
2. Săcuieu , entitati 
publice, 20 Aprilie 2017, 
ora 10.00, loc. Primăria  
Săcuieu                              3. 
Izvoru Crișului, entitati 
private, 20 Aprilie 2017, 
ora 12.00, loc. Primăria 
Izvoru Crișului 

4.Sâncraiu, entitati 
private, 27 Aprilie 
2017, ora 10.00, loc. 
Primăria Sâncraiu                                                

5 

Participare la 
conferința 
„Oportunități de 
investiții și promovare 
a produselor montane 
de către GAL-uri prin 
măsura LEADER” 

 Conferința organizată de FNGAL în 
parteneriat cu Agentia Zonei Montane si 

Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala. 

6.04.2017 
in comuna 
Salciua, 
catunul Sub 
Piatra (jud. 
Alba)       

6 

Intalniri informale la 
sediul GAL pentru 
acordarea de 
informatii legate de 
oportunitatile de 
finantare existente 
prin GAL 

Furnizarea de informatii legate de GAL si 
posibilitatile de finantare truturor celor 
interesati, care contacteaza/viziteaza 
sediul GAL. Pentru a pastra o evidenta a 
acestor informari si pentru eventualele 
demersuri pentru finantare se va pastra 
o evidenta a acestor intalniri informale 
(sub forma minutei intalnirii)         

 

*17 Aprilie este zi libera oficial 

 


