
 

 

 
  

Nr:   
464/22.06.2017    

 PLANUL LUNAR DE ANIMARE, PROMOVARE ȘI INFORMARE IUNIE 2017   

  

       

Nr 
Crt 

Denumire activitate Descriere activitate 
IUNIE 

S I (6-9 iunie) SII (12-16 iunie) S III (19-23 iunie) S IV (26-30 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 

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)         

4 
Activitate de animare pentru 
asociațile non-profit din 
teritoriu 

Întâlnire cu asociațile non-profit active pe 
teritoriul GAL NP pentru a găsi modalități de 
cooperare în vederea dezvoltării zonei.  

  

Data:12.06.2017
, Ora:9.30, Loc. 

Gilău (sediu 
GAL)     



 

 

5 
Atelier de lucru M3A1 
Coperare 

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

Data 
7.06.2017, 
Ora: 10.00, 
Loc. Gilău 

(sediu GAL)       

6 
Atelier de lucru M3A2 
Integrare Economică 

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

  

Data 
12.06.2017, 

Ora: 10.00, Loc. 
Gilău (sediu 

GAL)     

7 
Atelier de lucru M3A3 Label 
Rural 

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

  

Data 
12.06.2017, 

Ora:11.30, Loc. 
Gilău (sediu 

GAL)     

8 
Atelier de lucru M6A1 
Diversificare 

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

      

Data: 21.06.2017, 
Ora:10.00, Loc. 

Gilău (sediu 
Gilău) 

9. Instruirea liderilor locali  
Instruirea liderilor locali va avea loc la Sovata, 
in perioada 23-27 iunie. Vor participa 10 
actori locali si 1 lector. 

  

Instruire actori 
locali 

Data: 23-27 iun 
Sovata  

Instruire actori 
locali 

Data: 23-27 iun 
Sovata 

10. 
Întâlnire GAL-uri din regiunea 
Centru și Nord-Vest 
coordonată de FNGAL 

Întâlnire GAL-uri din regiunea Centru și Nord-
Vest coordonată de FNGAL 

  

Propuneri date:  
13.06-

14.06.2017  sau 
15.06.-

16.06.2017     

 


