
 

 

 
 

BULETIN INFORMATIV - TRIMESTRIAL 

Activităti derulate in trimestrul II al anului 2013 

Grupul de Acţiune Locală TRANSCARPATICA 

 

Am pornit la drum impreună pentru a pune in practică Strategia teritoriului comunelor 

Bran, Moieciu si Fundata. După inca un trimestru de activitate, putem sa tragem linie si sa 

facem un bilant al activitatilor desfasurate de GAL . 

Activitătile derulate de echipa tehnica s-au structurat astfel: 

1. Participarea la activitati cu caracter cultural-educativ, la targuri si evenimente 

publice de informare si prezentare 

- 1 actiune de participare la Nedeia Muntilor din Fundata (21.07.2013), in 

teritoriul GAL Transcarpatica, durata 1 zi 

- 1 actiune de participare la Targul de vara de la Moieciu (28.07.2013), in 

teritoriul GAL Transcarpatica, durata 1 zi  

- 1 actiune de participare la Turnirul Cetatilor din Bran (04.08.2013), in 

teritoriul GAL Transcarpatica, durata 1 zi 

- 1 actiune de participare la Festivalul de arta traditionala si moderna din Bran 

(25.08.2013), in teritoriul GAL Transcarpatica, durata 1 zi 

- 1 actiune de participare la Festivalul branzei si pastramei – Ravasitul oilor din 

Bran (29.09.2013), in teritoriul GAL Transcarpatica, durata 1 zi. 

2. Organizare de intalniri cu potentiali beneficiari in vederea informarii si 

educarii privind posibilitatiile de finantare 

- 1 intalnire cu potentiali beneficiari in vederea informarii si educarii privind 

posibilitatiile de finantare, desfasurata in teritoriul GAL Transcarpatica, la sediul GAL 

Transcarpatica, durata 1 zi 

- 1 intalnire cu potentiali beneficiari in vederea informarii si educarii privind 

posibilitatiile de finantare, desfasurata in teritoriul GAL Transcarpatica, la sediul 

Primariei din Fundata, durata 1 zi. 

 3. Depunerea proiectelor 



 

 

 
 

- in luna mai, a fost deschisa sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul 

masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri. 

- in luna iunie a fost deschisa sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul 

masurilor: 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, 122 - Îmbunătăţirea valorii 

economice a pădurii, 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și 

forestiere, 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 - 

Incurajarea activităţilor turistice si 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale. 

- in data de 11.07.2013, GAL Transcarpatica anunta prelungirea termenului de 

depunere a proiectelor pana in data de 31.07.2013, pentru urmatoarele masuri: 312 – 

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 - Incurajarea activităţilor 

turistice, 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale si 121 – Modernizarea 

exploatatiilor agricole. 

- in data de 17.07.2013, se semneaza Raportul de selectie final al proiectelor in 

cadrul masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri. 

- in data de 30.08.2013 se semneaza Raportul de selectie final al proiectelor  in 

cadrul masurilor 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, 312 – Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 - Incurajarea activităţilor turistice si 

322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 

  4. Actiuni de informare  

- echipa tehnica a afisat informatii privind Rapoartele de selectie ale 

proiectelor si informatii privind GAL Transcarpatica la sediile partenerilor publici, 

in vederea informarii persoanelor interesate cu privire la actiunile  si sesiunule de 

proiecte pentru fiecare masura – 2 actiuni de informare, durata 1 zi  

- publicarea unui anunt in presa scrisa locala privind deschiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor. Numar de participanti: 1 persoana din cadrul departamentului 

administrativ al GAL. 

- publicarea unui anunt in presa scrisa locala privind prelungirea sesiunii de 

depunere a proiectelor. Numar de participanti: 1 persoana din cadrul departamentului 

administrativ al GAL 

  5. Intocmire Raport Intermediar de Activitate pentru componenta b – 1 actiune, 

ultima saptamana din luna iulie. 



 

 

 
 

   

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor din cadrul Planului de 

Dezvoltare Locală al GAL TRANSCARPATICA pentru teritoriul comunelor Bran, Moieciu 

si Fundata sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – disponibil GRATUIT pe site-ul 

www.galtranscarpatica.ro 

 

 

http://www.galtranscarpatica.ro/

