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        1.Încheiere sesiune măsura 121 
 Sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 121,, Modernizarea 
exploataṭiilor agricole” s-a închis astăzi, 31.07.2013, ora 12.00. Numărul total de 
proiecte depuse este  de zero. 

 

2.Încheiere sesiune măsura 313 

 Sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 313 ,,Promovarea 
activităṭilor turistice”  s-a închis astăzi, 31.07.2013, ora 12.00. Numărul total de 
proiecte depuse este  de două, ambele proiecte fiind investiṭii în agroturism cu 
finanṭare de 85%. 

3.Raport de selecṭie intermediar ṣi raport de 
evaluare măsura 322 

În data de 15.07.2013 a avut loc raportul de evaluare ṣi raportul de selecṭie 
intermediar  pentru măsura 322 ,,Renovarea ṣi dezvoltarea satelor”.Au fost depuse 7 
proiecte, din care 2 au fost declarate neeligibile. 

În zilele 16.07.2013 – 19.07.2013 s-au transmis  solicitanṭilor  notificări cu 
privire la aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. În perioada 22.07.2013-
25.07.2013, în intervalul orar  8:00 - 16:00, solicitanṭii care au depus proiecte la 
GAL Valea Someṣului  au avut posibilitatea depunerii contestaṭiilor.  

  Publicarea Raportului Final de Selecṭie (după soluționarea contestațiilor) se 
va face cel târziu pe data de  05.08.2013. 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

4.Măsura 322 - achiziṭii 

 Asociaṭia GAL Valea Someṣului  a fost informată de începerea de către beneficiari, respectiv 
comunele Letca, Zalha, Surduc, Băbeni, Ileanda, Lozna, a procesului de achiziṭie  pe finanṭările de 
tip 322 ,, Renovarea ṣi dezvoltarea satelor”, aceṣtia având contracte de finanṭare semnate în luna 
iunie 2013. 

5.Vizite în teren 

În luna iulie s-au realizat vizite în teren pentru proiectul ,, Achiziṭionare utilaje pentru 
dezvoltarea fermei Bâlc Mureṣan Anamaria, comuna Poiana Blenchii, judeṭul Sălaj”, proiect aprobat 
spre finanṭare pe măsura 121 ,,Modernizarea exploataṭiilor agricole” ṣi pentru proiectul ,, 
Achiziṭionare utilaje ṣi echipamente apicole, Cheṭe I.Ioan I.I., comuna Surduc,  judeṭul Sălaj”, 
proiect aprobat spre finanṭare pe măsura 123 ,, Creṣterea valorii a produselor agricole ṣi forestiere”. 

6.Finanṭare în cadrul APDRP 

De asemenea vă anunṭăm că puteṭi obṭine finanṭare pentru dezvoltarea ṣi modernizarea 
fermelor dumneavoastră accesând în cadrul APDRP măsura 121,, Ferme familiale”, măsură 
prelungită până la data de 14.08.2013. 

 

 

 


