
 

  

 

BULETIN INFORMATIV  

 
Activităti derulate in perioada 01.01.2015-06.03.2015 de catre 

Grupul de Acţiune Locală TRANSCARPATICA 
 

 

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

Moieciu si Fundata. 

Activitătile derulate de echipa tehnica in primul semestru al anului 2015 s-au structurat 

astfel: 

 

1. 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. 

- publicarea unui anunt in presa scrisa locala privind activitatea Asociatiei in ultimul 

semestru al anului 2014. Numar de participanti: 1 persoana din cadrul departamentului 

administrativ al GAL. 

- publicarea de informatii privind Raportul de selectie al proiectelor si informatii 

privind GAL Transcarpatica pe pagina de web proprie – 1 actiuni de informare, durata 1 

zi  

 

2. Instruirea personalului administrativ 

- participarea la Cursul de Comunicare, organizat in teritoriul GAL Transcarpatica, 

nr. participanti 7 persoane, durata 3 zile. 

 

3. Depunerea proiectelor 

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

urmatoarelor masuri: 112 – Instalarea tinerilor fermieri si 322 - Renovarea, dezvoltarea 

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

valoare a moştenirii rurale. 



 

  

- in data de 29 ianuarie 2015, se semneaza Raportul de selectie final al proiectelor in 

cadrul masurilor 112 – Instalarea tinerilor fermieri si 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

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

moştenirii rurale. 

- in luna februarie a fost deschisa o alta sesiune de depunere a proiectelor in cadrul 

masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

- in data de 06 martie 2015, se semneaza Raportul de selectie final al proiectelor in 

cadrul masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Pana la data de 06.03.2015, GAL Transcarpatica are 28 de proiecte contractate cu o 

valoare publica nerambursabila de 2.426.963 euro. 

 

   

Informaţii detaliate privind derularea Măsurilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locală al GAL 

Transcarpatica pentru teritoriul comunelor Bran, Moieciu si Fundata sunt disponibile pe site-ul 

www.galtranscarpatica.ro. 

 

Persoana de contact: 

Reprezentant legal ILIE FLORIN-ACHIM 

Tel/fax: 0723.151.949 

e-mail: gal.transcarpatica@yahoo.ro 
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