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Buletin informativ nr. 7 – luna iulie, an 2017 

Modificarea strategiei de dezvoltare locală 

Avem plăcerea de a vă informa că Asociaţia GAL Valea Someşului 

a primit aprobarea de la DGDR AM PNDR pentru modificarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală pentru următoarele: 

 Modificarea capitolului IX – Organizarea viitorului GAL – 

modificarea organigramei prin introducerea postului de 

responsabil cereri de plată, modificarea denumiri postului de 

responsabil monitorizare şi modificarea funcţiilor administrative 

principale; 

 Modificarea capitolului XI – Procedura de evaluare şi selecţie a 

proiectelor depuse în cadrul SDL; 

 Modificarea capitolului VII – Descrierea planului de acţiune 

prin modificarea termenelor de lansare a sesiunilor; 

 Modificarea capitolului V – Prezentarea măsurilor, prin 

modificarea p.5 Tip de sprijin (în cazul măsurii M3/3A), 

modificarea p.6 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile (în cazul 

măsurilor M3/3A, M4/3A), modificarea p.7 Condiţii de 

eligibilitate (în cazul măsurii M2/2A), modificarea p.8 Criterii 

de selecţie (în cazul măsurii M3/3A), modificarea p.9 Sume 

aplicabile şi rata sprijinului (în cazul măsurilor M1/1B, M3/3A, 

M6/6B, M7/6B).  

Ca urmare a acestei aprobări, Asociaţia GAL Valea Someşului şi-a 

modificat şi Acordul cadru de finanţare. 

Formare profesională a personalului Asociaţiei GAL 

Valea Someşului 

Personalul Asociaţiei GAL Valea Someşului a participat la 

seminarul de instruire “Implementarea eficientă a Strategiilor de 

Dezvoltare Locală ale Grupurilor de Acţiune Locală în perioada 2016-

2023”. 

 Tematicile seminarului de instruire au fost următoarele: 

 

1.Modificarea Strategiei 

de Dezvoltare Locală. 

 

2.Formare profesională  a 

personalului Asociaţiei GAL 

Valea Someşului 

 

3. Calendar estimativ de 

lansare a sesiunilor de 

depunere a proiectelor 

pentru anul 2017. 

 

4. Seminarii de promovare a 

calendarului de lansare a 

sesiunilor de depunere a 

proiectelor. 
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I.Animarea teritoriului 

 Informare, comunicare şi relaţii cu publicul 

 Comunicarea organizaţională 

 Pregătirea şi publicarea apelurilor de selecţie 

 Animarea teritoriului 

II.Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor 

 Elaborarea ghidurilor pentru măsurile prevăzute în SDL-urile GAL 

 Criterii de evaluare şi selecţie 

 Elaborarea procedurilor de evaluare şi selectie 

 Analiza proiectelor 

 Întocmirea rapoartelor de selecţie 

 Procedura de lucru pentru Comisiile de Contestaţii 

 Comunicarea rezultatelor evaluării. 

Seminarul s-a desfăşurat pe durata a 5 zile calendaristice, în perioada 29 iunie-03 iulie 2017, cuprinzând 

24 de ore de instruire. La sfârşitul perioadei de instruire personalul a fost evaluat, iar în urma evaluării s-

au primit diplome aferente tematicilor parcurse. 

 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 

2017 

 
În data de 11.07.2017 Asociaţia GAL Valea Someşului a elaborat calendarul estimativ de lansare 

a sesiunilor de depunere a proiectelor care a fost publicat pe pagina web a Asociaţiei 

www.galvaleasomesului.ro şi la sediile UAT-urilor partenere. Acest calendar a fost aprobat în urma unei 

hotărâri de Consiliul Director şi conţine denumirea măsurilor care urmează a fi lansate, perioada sesiunii 

de  depunere a proiectelor, alocarea indicativă pe sesiuni şi valoarea maximă nerambursabilă/proiect.  

Seminarii de promovare a calendarului de lansare a sesiunilor de depunere a 

proiectelor 

Din data de 20.07.2017 Asociaţia GAL Valea Someşului a început activitatea de promovare a 

calendarului de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor,care se va desfăşura în cele 20 de UAT-uri 

partenere alea Asociaţiei. În cadrul acestei activităţi s-au prezentat datele deschiderii sesiunilor de 

depunere a proiectelor şi informaţii generale despre măsurile respective. După prezentarea fiecărei 

măsuri a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri referitoare la condiţiile de accesare a măsurilor .  

La această activitate au participat un număr de minim 15 persoane/UAT.   

http://www.galvaleasomesului.ro/

