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Plan de animare, promovare și informare - Luna mai 2017-revizuit  

 

Nr 
Crt Denumire activitate Descriere activitate 

MAI 

S I (2-5 
mai) 

SII (8-12 
mai) 

S III (15-19 
mai) 

S IV (22-26 
mai) 

S V (29 mai- 2 
iunie) 

1 

Completarea bazelor de 
date ale GAL și alte 
documente specifice de 
monitorizare internă 

Baza de date contacte teritoriu, potențiali 
beneficiari, lista de prezență, minuta 
întâlnirilor, fotografii de la întâlniri.         

  

2 

Programări și pregătiri 
pentru sesiunile de 
promovare și informare 
pentru luna în curs 

Contact telefonic sau prin email a 
stakeholderilor. Folosirea bazelor de date 
existente pentru a informa cât mai mulți 
membrii ai comunităților de pe teritoriul 
GAL despre acțiunile planificate. Anunțuri 
la nivel local în cadrul primăriilor (avizier), 
la sediul GAL și pe pagina de internet a 
GAL-ului.          

  

3 

Activități de promovare 
(stakeholders entități 
publice) 

Prezentarea activității GAL și a măsurilor de 
finanțare disponibile prin GAL în cadrul 
întâlnirii lunare de consiliu local din 
următoarele UAT-uri: Aghireșu și Huedin    

16 Mai 2017 
ora 14.00 loc 

Primăria 
Aghireșu(modi

ficare) 

26 Mai 2017 
ora 8.30 loc 

Primăria 
Huedin 

  

4 

Activități de promovare 
(stakeholders entități 
private) 

Prezentarea activității GAL și a măsurilor de 
finanțare disponibile prin GAL în cadrul 
unei întâlniri cu entitățile private din 
următoarele UAT-uri: Aghireșu și Huedin    

 16 Mai 2017 
ora 12.00 loc 

Primăria 
Aghireșu(modi

ficare) 

23 Mai 2017 
ora 10.00 
Primăria 
Huedin 

  



 

5 

Întâlniri informale la 
sediul GAL pentru 
acordarea de informații 
legate de oportunitățile 
de finanțare existente 
prin GAL 

Furnizarea de informații legate de GAL și 
posibilitățile de finanțare a tuturor celor 
interesați, care contactează/vizitează 
sediul GAL.. Pentru a păstra o evidență a 
acestor informări și pentru eventualele 
demersuri pentru finanțare se va pastra o 
evidență a acestor intâlniri informale (sub 
forma minutei întâlnirii)         

  

6 

Activitate de animare 
pentru actorii economici 
din domeniul turismului 

Întâlnire cu actorii economici din domeniul 
turismului activi pe teritoriul GAL NP 
pentru a găsi oportunități de promovare a 
serviciilor oferite de aceștia     

17 Mai 2017 
ora 11.30 

Gilău (sediu 
GAL)   

  

7 

Activitate de animare 
pentru artizani și 
meșteșugari 

Întâlnire cu artizanii și meșteșugarii din 
teritoriul GAL NP pentru găsirea unor 
modalități de sprijin a promovării 
produselor de artizanat și activității 
meșteșugărești per ansamblu.  

  

11 Mai 
2017 ora 

12.00 
Macău, 
comuna 
Aghireșu      

  

8 

Atelier de lucru M6C1 
ITC RURAL  pt entități 
publice 

Discuție aplicata pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

3 Mai 2017; 
ora 11.30; 
loc Gilău 

(sediu GAL)        

  

9 

Atelier de lucru M6C1 
ITC RURAL  pt  entități  
private 

Discuție aplicata pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

4 Mai 2017; 
ora 10.00; 
loc Gilău 

(sediu GAL)        

  

10 

Atelier de lucru M6B1 
RURAL 21 pentru 
entități publice 

Discuție aplicată pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

  

10 Mai 
2017; ora 
11.30; loc 

Gilău (sediu 
GAL)      

  



 

11 

Atelier de lucru M6B1 
RURAL 21 pentru 
entități private 

Discuție aplicată pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

  

12 Mai 
2017; ora 
10.00; loc 

Gilău (sediu 
GAL)      

  

12 

Atelier de lucru M6B2 
RURALUL ATRACTIV 
pentru entități publice 

Discuție aplicată pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

    

18 Mai 2017; 
ora 11.30; loc 
Gilău (sediu 

GAL)    

  

13 

Atelier de lucru M6B2 
RURALUL ATRACTIV 
pentru entități private 

Discuție aplicată pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

    

19 Mai 2017; 
ora 10.00; loc 
Gilău (sediu 

GAL)    

  

14 

Atelier de lucru M6B4 
RURALUL INCLUZIV 
pentru entități publice 

Discuție aplicată pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

      

24 Mai 2017; 
ora 11.30; loc 
Gilău (sediu 

GAL)  

  

15 

Atelier de lucru M6B4 
RURALUL INCLUZIV 
pentru entități private 

Discuție aplicată pe baza Ghidului 
Solicitantului. Atelierul are un caracter 
practic. 

      

24 Mai 2017; 
ora 9.00; loc 
Gilău (sediu 

GAL)  

  

16 
Participarea la 
conferința LINC  

Conferința LINC are loc la Vianden, 
Luxembourg în perioada 9-11.05.2017 și 
are ca scop conectarea membrilor rețelei 
LEADER direct interesați și implicați în 
dezvoltarea rurală din diferite zone ale 
Europei. (http://www.linc2017.eu/ )   

 

  

  

7-14 Mai 
(inclusiv 

transport) 



 

17 

Participarea la 
seminarul „Digital 
Innovation Hubs: 
mainstreaming digital 
agriculture”  
Nu s`a mai mers 

Comisia europeană organizează în perioada 
1-2 Iunie 2017, la Kilkenny, Irlanda,  
seminarul „Digital Innovation Hubs: 
mainstreaming digital agriculture”. Scopul 
semniarului se referă la nevoia de a asigura 
că sectorul agricol beneficiază de actuala 
„revoluție digitală”, 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/c
ontent/eip-agri-seminar-digital-
innnovation-hubs-mainstreaming-digital-
agriculture)         

 

18 
Eveniment Green 
Campus 2017 

GAL Napoca Porolissum împreună cu 
Universitatea de Stiinte Agricole si 
Medicina Veterinara din Cluj-Napoca și alți 
parteneri organizează un eveniment pentru 
250 de elevi din clasele X-XII, pentru a se 
familiariza cu mediul universitar. Elevii vor 
participa la activități curriculare și 
extracurriculare în cadrul campusului 
USAMV. 
(https://www.facebook.com/events/25668
2498073518/)       

 

  
 

  

 

*1 Mai 2017 este zi liberă oficial 

 

 

 

30 Mai -03 
Iunie  

(inclusiv 
transport) 

27 Mai; 10.00-
18.00; Campus 

USAMV 


