
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 35 – luna NOIEMBRIE, an 

2019 

 

1. Eveniment anual Asociația GAL Valea Someșului   

Ȋn data de 01.11.2019, ȋncepând cu ora 09:00 a avut loc 

evenimentul anual organizat de Asociația GAL Valea Someșului. 

Acesta s-a  desfășurat în  județul Sălaj, comuna Ileanda, sat Ileanda, pe 

strada Gării, în interiorul halei pieței agroalimentare. 

 

La acest eveniment au participat 100 de persoane cărora li s-au 

prezentat informații cu privire la activitatea desfășurată de către 

Asociația GAL Valea Someșului ȋn anul 2019. Cuvântul de deschidere a 
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aparținut dl. Ilieş Remus Ionuţ, preşedinte al Asociaţiei GAL Valea Someşului care a oferit celor 

prezenți informații privind proiectele finanțate prin intermediul Asociației, măsurile de finanțare lansate 

în anul 2019, proiectele depuse, grupurile de lucru și seminariile realizate cât  și  informații privind 

activitatea viitoare a Asociației, acțiuni de informare și promovare. 

Totodată, în cadrul acestui eveniment beneficiarii măsurilor de finanțare ai GAL Valea 

Someșului  și-au prezentat produsele obținute: 

 SC HANUL NEAMŢULUI SRL 

 SC TOP ALPIN VĂLIŞOARA SRL 

 PFA Cozma Ioan Aurelian 

 PFA Cozma Cristian Cătălin 

 PFA Birtaș Laura Olivia 

   

 II Buda Sorin Florin 

 PFA Toderean Vasile 

 POLENDIS 
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 II Simule Petru 

 PFA Oșan Aurica 

 Domșa Emil 

 PFA Ungur Cristina Ionela 

 SC MMD IMPORT EXPORT SRL. 

   
 

Atmosfera a fost ȋntreținută de  Ansamblul de dansatori Berințana din localitatea Berința, 

comuna Copalnic Mănăștur și de solistele vocale: Denisa Țițoc, Andreea Tarța și Patricia Pop iar la 

finalul programului participanții au gustat din tradiționalele „sarmale ȋn pâine”. 

 

2. Prelungire Apel de selecţie – M6/6B   

 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii 

sociale  pentru populaţia rurală, lansată ȋn perioada 02.05.2018 -03.08.2018, cu prelungire 1  până la 

data de 05.11.2018, cu prelungire 2  până la data de 05.02.2019 cu prelungire 3  până la data de 

30.04.2019,  cu prelungire 4  până la data de 28.06.2019, cu prelungire 5  până la data de 20.08.2019, cu 

prelungire 6 până la data de 20.11.2019,  până la data de 31.01.2020. 

Data prelungirii apelului de selecție: 18.11.2019. 

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală. 

Beneficiari eligibili:  

Entități publice: 

 autorităţi publice locale  

   Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .  

 Entități private 
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 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a 

conflictului de interese.  

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro.  

Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2020.    

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, 

din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de 

luni până vineri.  

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.    

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații 

detaliate aferente măsurii M6/6B. 


