
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 31 – luna IULIE, an 2019 

 

 

1. Cereri plată beneficiari M7/6B Dezvoltarea satelor 

 

Ȋn această lună la  Asociația GAL Valea Someșului beneficiarii 

măsurii M7/6B “Dezvoltarea satelor” au depus dosare cereri plată, 

tranșa 1 de plată aferente  proiectelor pe măsura M7/6B Dezvoltarea 

satelor, pentru  realizarea conformității acestora. 

 

Comuna Lozna – Proiect cu titlul “Achiziția de buldoexcavator ȋn 

vederea dotării și ȋmbunătățirii serviciului public de ȋntreținere a 

spațiilor publice ȋn comuna Lozna”, finanțat prin contract 

C1920074X217763301880/02.05.2018 

 

 
 

Poză utilaj M7/6B Comuna Lozna  
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Comuna Caseiu - Proiect cu titlul “Achizitionarea de buldoexcavator in comuna Cășeiu, judetul 

Cluj”,  finanțat prin contract C 1920074X217761303144/06.08.2018 

 

Comuna  Jichișu de Jos - Proiect cu titlul “Achiziționarea de buldoexcavator ȋn comuna Jichișu de 

Jos, județul Cluj”,  finanțat prin contract C 1920074X217761302883/22.08.2018 

 

Comuna Câțcău - Proiect cu titlul “Achiziționarea de buldoexcavator ȋn comuna Cȋțcău, județul 

Cluj”,  finanțat prin contract C 1920074X217761303156/ 13.11.2018 

 

 

 
 

Poză utilaj M7/6B Comuna Câțcău  

 

 

 

2.  Chestionar cu privire la Planul Național Strategic în contextul PAC 

 

Asociația GAL Valea Someșului a participat la distribuirea chestionarelor  cu privire la Planul 

Național Strategic în contextul PAC 2021-2027. 

Ȋn cadrul acestora s-a urmărit colectarea informațiilor din teritoriu cu privire la următoarele  

obiective ale PAC 2021-2027: 

  

 Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea 

îmbunătățirii securității alimentare;  

 Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai 

puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;  

 Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;  

 Contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea 

la acestea;  

 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum apa, 

solul și aerul;  

 Contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea 

habitatelor și a peisajelor;  

 Atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;  
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 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării 

locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile.  

 Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la 

sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la 

bunăstarea animalelor. 

 

 

 

 


