
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Buletin informativ, 

�umarul  1 

BULETI� I�FORMATIV    

Principale 

evenimente: 
 

•Conferinta 
de lansare 
a GAL 
Valea 
Somesului 

 
 
•Seminarii 

de 
promovare 
a Masurii 
141 

 
 
• Grupuri 

de lucru 

 

      

 

In data de 09.04.2012 a 

avut loc Conferinta de 

lansare a GAL Valea 

Somesului.Evenimentul 

a avut loc in localitatea 

Ileanda,judetul  Salaj,la 

restaurantul Alex. 

Obiectivul conferintei a 

fost informarea 

participantilor cu privire 

la: proiectul GAL Valea 

Somesului, masurile de 

finantare disponibile, 

sesiuni de lansare, 

actiunile viitoare ce vor 

fi intreprinse pentru 

implementarea  Planului 

de Dezvoltare Locala 

GAL Valea Somesului, 

mentinerea unor relatii 

de colaborare cu 

institutiile gestionare a 

PNDR :APDRP, 

OJPDRP Salaj, 

CRPDRP, CDRJ Salaj, 

dar si cu cele gestionare 

ale altor fonduri  OI 

Conferinta de lansare a GAL Valea Somesului     

 

 

POS Mediu Cluj-Napoca 

APM Salaj,ARPM Cluj. 

La eveniment au 

participat reprezentanti ai 

sectorului public si 

privat.Printre invitati se 

numara si: domnul Marc 

Tiberiu,presedintele 

Consiliului Judetean 

Salaj , domnul  Ionescu 

Cristian,vicepresedintele 

Consiliului Judetean 

Salaj, Abrudan 

Onorica,subprefect 

Institutia Prefectului 

Salaj, Cozma Ioan 

Aurelian,director 

executiv ADI Valea 

Somesului; Sandru 

Marius Gabriel- 

reprezentant CNIPMMR  

filiala Salaj, Tomoioaga 

Dragos,reprezentant al 

USR-RNDR.Alaturi de 

acestia au participat 

primarii celor 12 comune 

alaturi de viceprimari si 

alti reprezentanti ai 

comunelor,reprezentanti 

ai sectorului civil si 

agenti economici care 

fac parte din GAL. 

De asemenea alaturi de 

noi au fost si 

reprezentanti ai APIA 

Centru Local Ileanda, 

reprezentanti ai 

OJPDRP Salaj si 

reprezentanti ai CDRJ 

Salaj,dupa cum 

urmeaza:din partea 

APIA Ileanda –domnul 

inginer Andreicut 

Leontin,din partea 

OJPDRP Salaj-domnul 

Victor Seucan,din 

partea CDRJ Salaj-

domnul Marincean 

Dorin. 
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 In perioada 09.04.2012 - 23.04.2012 s-au desfasurat in cele 12 comune 

componente ale GAL Valea Somesului seminarii de promovare pentru sesiunea 

Mai 2012, Masura 141, ,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” , din 

  cadrul GAL Valea Somesului. In medie la seminarii au participat 20 de 

persoane din fiecare comuna interesate de Masura 141. 

 

Seminarii de promovare a Masurii 141,,Sprijinirea 
fermelor de semi-subzistenta” 

  In perioada 23.04.2012 - 30.04.2012 s-au desfasurat in cele 12 comune 

componente ale GAL Valea Somesului grupuri de lucru pentru sesiunea Mai 2012, 

Masura 141, ,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” , din cadrul GAL Valea 

Somesului. 

S-au constituit 4 grupuri de lucru astfel:     

• Grupul de lucru  1 format din comunele :Catcau, Vad, Galgau –desfasurat 

in comuna Catcau ;  

• Grupul de lucru  2 format din comunele :Rus, Simisna, Zalha – desfasurat 

in comuna Rus ; 

• Grupul de lucru 3 format din comunele :Poiana Blenchii, Ileanda, Letca –

desfasurat la Ileanda ;  

• Grupul de lucru   4 format din  comunele :Lozna, Babeni, Surduc –

desfasurat la Lozna. In medie la grupurile de lucru au participat 25 de 

persoane din fiecare comuna. 

 

 

Grupuri de lucru 

 

 

  

 

 


