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Nr 
Crt 

Denumire activitate Descriere activitate   

SI (1-8) S II (9-15) SIII (16-22) S IV (23-29) S V (30-31) 

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 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 Publicare apeluri de selectie la 
sediile UAT-urilor din raza GAL 
Napoca Porolissum si lansare 
masuri 

Afisare calendare, apeluri 
de selectie si materiale ce 
cuprind informații legate de 
GAL și posibilitățile de 
finanțare a tuturor celor 
interesați la sediile 
primariilor 

     

5 Atelier de lucru  Discuție aplicată pe baza 
Ghidurilor Solicitantului. 
Atelierul are un caracter 
practic. 

 
    

6 
 

Activitati de informare Sesiune de informare din 
teritoriu GAL pentru actori 
economici locali, 
repezentanți ai partenerilor 
publici si producatori locali 

Data: 
04.07.2018, 
ora 10:00 
Informare 
UAT Călățele 
 
Data: 
08.07.2018, 
ora 13:00  
Informare 
UAT Mărișel 
 

 
 

Data: 
21.07.2018, 
ora 11:00 
Informare 
UAT Săcuieu 
 

Data: 
25.07.2018, 
ora 11:00 
Informare 
UAT Măguri 
Răcătău 
 
 

 



 

  
 
  
 

 7.  Redeschidere sesiune de depunere 
proiecte pe măsura M3A1  
Cooperare 

Apel varianta detaliată la 
sediul GAL. Apel varianta  
prescurtata la sediile UAT 

     

8. Deplasare Matera, Italia, în 
perioada 1-7 iulie, în scopul 
participării la un schimb de 
experiență pe tema dezvoltării 
rurale. 

Participare la schimb de 
bune practici în Italia, la 
Matera. 

Data: 01-
07.07.2018 
Loc.: Matera, 
Italia 

    


