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  1.Raport GAL Valea Someṣului  

                  ANUL – 2012 

 În anul 2012  s-au  deschis  3 sesiuni de depunere a proiectelor  în cadrul măsurilor:  

• 141,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenṭă” 

•  322 ,,Renovarea ṣi dezvoltarea satelor”  
•  121,,Modernizarea exploataṭiilor agricole” 

 

• Măsura 141 

Animarea s - a realizat prin intermediul a : 
- 12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL 
Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP Sălaj, Consiliul Judeṭean ṣi 
avizate de  către CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 80 de formulare de întâlnire pentru  80  potenṭiali beneficiari; 
-la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de 55 proiecte, 
din care 54 proiecte declarate eligibile de către GAL Valea Someṣului, 54 proiecte 
declarate eligibile de către APDRP, 49 proiecte finanṭate, 49  proiecte în plată an I. 

• Măsura 322 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL 
Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj, Consiliul Judeṭean 
ṣi avizate de  către CDRJ Sălaj; 
-la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de 6 proiecte, 
din care 6 proiecte declarate eligibile de către GAL Valea Someṣului, 6  proiecte  cu 
contracte de finanṭare semnate cu APDRP. 

• Măsura 121 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL 
Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj, Consiliul Judeṭean 
ṣi avizate de  către CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 15 de formulare de întâlnire pentru 15  potenṭiali beneficiari; 
 -la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de zero 
proiecte. 

 

 

 

  

 



 

  

 

ANUL -  2013 

 

În anul 2013  s-au  deschis  9 sesiuni de depunere a proiectelor  în cadrul măsurilor:  

• 141,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenṭă” 
• 121,,Modernizarea exploataṭiilor agricole” 

• 123,,Creṣterea valorii adăugate a produselor agricole ṣi forestiere” 

• 312,, Sprijin pentru înfiinṭarea ṣi dezvoltarea de microîntreprinderi” 

• 313,,Încurajarea activităṭilor turistice” 

• 322 ,,Renovarea ṣi dezvoltarea satelor”  
• 421 ,,Implementarea proiectelor de cooperare” 

• 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri” 

• 143,, Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” 

 

• Măsura 141 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj, Consiliul Judeṭean ṣi avizate de  către 
CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 4  formulare de întâlnire pentru 4  potenṭiali beneficiari; 
-la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de 3 proiecte, din care 3 proiecte 
declarate eligibile de către GAL Valea Someṣului,  1 proiect depus la APDRP, 1 proiect pentru care s-a 
făcut vizita în teren de către CDRJ. 

• Măsura 121 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj, Consiliul Judeṭean ṣi avizate de  către 
CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 17 de formulare de întâlnire pentru 17  potenṭiali beneficiari; 
 -la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de 2 proiecte, din care 2 proiecte 
declarate eligibile de către GAL Valea Someṣului,   2 proiecte aflate în evaluare la APDRP. 

• Măsura 123 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj, Consiliul Judeṭean ṣi avizate de  către 
CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 5  formulare de întâlnire pentru 5  potenṭiali beneficiari; 
 -la finalul sesiunii s-a înregistrat la GAL Valea Someṣului un  proiect,din care 1 proiect declarat eligibil 
de către GAL Valea Someṣului,  1 proiect aflat  în evaluare la APDRP. 

• Măsura 313 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj ṣi Cluj, Consiliile Judeṭene ṣi avizate de  
către CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 8  formulare de întâlnire pentru 8 de potenṭiali beneficiari; 
 -la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de 2 proiecte, din care 2 proiecte 
declarate eligibile de către GAL Valea Someṣului,  2 proiecte  aflate în evaluare la APDRP. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Măsura 312 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj ṣi Cluj, Consiliile Judeṭene ṣi 
avizate de  către CDRJ Sălaj; 
-s-au întocmit 7  formulare de întâlnire pentru 7  potenṭiali beneficiari; 
 -la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de zero proiecte. 

 

• Măsura 322 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj ṣi Cluj, Consiliile Judeṭene ṣi 
avizate de  către CDRJ Sălaj ; 
-la finalul sesiunii s-au înregistrat la GAL Valea Someṣului un număr de 7 proiecte, din care 5 
proiecte declarate eligibile de către GAL Valea Someṣului, 5 proiecte aflate în evaluare   la 
APDRP. 

• Măsura 421 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj ṣi Cluj, Consiliile Judeṭene ṣi 
avizate de  către CDRJ Sălaj ; 

• Măsura 112 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj ṣi Cluj, Consiliile Judeṭene ṣi 
avizate de  către CDRJ Sălaj ; 
-s-au întocmit 13  formulare de întâlnire pentru 13 potenṭiali beneficiari; 

• Măsura 143 

Animarea s- a realizat prin intermediul a : 
-12 seminarii de promovare realizate în cele 12 comune componente ale GAL Valea Someṣului; 
- 3 grupuri de lucruri a câte 4 comune realizate în 3 comune componente ale GAL Valea 
Someṣului; 
- afiṣe postate la fiecare UAT, comunicate către OJPDRP  Sălaj ṣi Cluj, Consiliile Judeṭene ṣi 
avizate de  către CDRJ Sălaj ; 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conferinṭa anuală a GAL Valea Someṣului 

   În data de 18.09.2013 a avut loc Conferinṭa anuală a GAL Valea Someṣului la 
restaurantul ,,Hanul Neamṭului” din localitatea Ileanda. 

 La orele 14.00 a avut loc deschiderea oficială a conferinṭei, cuvântul de bun venit fiind 
rostit de dl.Ionuṭ Ilieṣ, preṣedintele GAL Valea Someṣului. La conferinṭă au luat parte: 
dl.Mircea Gheṭe, director O.J.P.D.R.P Sălaj, dl.Dorin Mărincean, director C.D.R.J  Sălaj, dna.  
Sabou  Aurora, sef serviciu măsuri de sprijin-IT, A.P.I.A  Sălaj. 

De asemenea au fost alături de noi domnii primari ai comunelor componente GAL Valea 
Someṣului, domnii primari ai comunelor vecine teritoriului GAL Valea Someṣului, beneficiarii 
proiectelor GAL Valea Someṣului precum ṣi potenṭialii beneficiari ai măsurilor deschise în 
această sesiune. 

La sfârṣitul sesiunii de discuṭii libere am avut parte de un moment artistic al ansamblului 
,,Tradiṭii din Chioar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


