
 

 

 
 

BULETIN INFORMATIV - TRIMESTRIAL 

Activităti derulate in trimestrul I al anului 2014 

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. Organizare intalniri de promovare - intalniri cu potentiali beneficiari de pe 

teritoriul GAL 

- 1 intalnire cu potentialii beneficiari, desfasurata in teritoriul GAL 

Transcarpatica, la sediul Primariei Bran, nr participanti 10, durata 1 zi 

- 1 intalnire cu potentialii beneficiari, desfasurata in teritoriul GAL 

Transcarpatica, la sediul Primariei Moieciu, nr participanti 10, durata 1 zi 

- 1 intalnire cu potentialii beneficiari, desfasurata in teritoriul GAL 

Transcarpatica, la sediul Primariei Fundata, nr participanti 10, durata 1 zi 

 

2. Organizarea de intalniri cu scop de asistenta tehnica a potentialilor beneficiari 

in cadrul GAL 

- 1 intalnire cu scop de asistenta tehnica a potentialilor beneficiari, desfasurata 

in teritoriul GAL Transcarpatica, la sediul GAL Transcarpatica, nr participanti 15, 

durata 1 zi 

 3. Depunerea proiectelor 

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

masurilor: 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole si 312 – Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi. 

- in data de 16.04.2014, se semneaza Raportul de selectie final al proiectelor in 

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

crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi. 



 

 

 
 

Pana in prezent, GAL Transcarpatica a incheiat sesiuni de depunere proiecte 

aferente Masurilor 111- 2 sesiuni, 112 - 2 sesiuni, 121 - 3 sesiuni, 122 - 2 sesiuni, 123 

- 1 sesiune, 312 - 4 sesiuni, 313 - 3 sesiuni si 322 - 2 sesiuni. In urma acestor sesiuni, 

putem spune ca la data de 30.06.2014, GAL Transcarpatica are proiecte contractate in 

valoare de 2.017.704 euro. 

 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 – 1 actiune 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. 

5. Realizarea materialelor de informare 

- actiunea s-a concretizat prin realizarea de pliante si brosuri in care sunt 

prezentate unele proiecte de succes depuse in cadrul sesiunilor de depunere de proiecte 

organizate de catre GAL Transcarpatica in anul 2013, realizata in afara teritoriului 

GAL Transcarpatica, nr. de persoane implicate: 1 persoana din cadrul departamentului 

administrativ al GAL. 

   

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/

