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ANUNŢ DE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 

în cadrul proiectului 

Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa  

pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatic 

 

Grupul de Acţiune Locală  Microregiunea Someş-Codru anunţă demararea, începând cu 

data de 06.06.2022 a procedurii de selecţie a persoanelor dornice să participe la activitatea de 

schimb de experienţă şi bune practici care va avea loc pe teritoriul GAL-ului partener Majjistral 

din Malta în perioada 27 Iunie – 01 Iulie 2022. 

În cadrul acestei activităţi delegaţia GAL Microregiunea Someş-Codru va participa la 4 

ateliere de lucru pe perioada a 2 zile care vor aborda următoarele tematici: 

- Cauzele schimbărilor climatice și efectul acestora asupra omenirii; (ziua 1) 

- Pădurea și împădurirea ca mod de a combate schimbările climatice; (ziua 1) 

- Biologia arborelui - o explicație simplificată a procesului de fotosinteză și absorbție a 

dioxidului de carbon din atmosferă; (ziua 2) 

- Cerințe nutritive de bază ale plantelor. (ziua 2)  

şi la alte activităţi ce ţin de protecţia mediului pe teritoriul GAL Majjistral.  

Scopul aceastui schimb de experienţă este acela de a putea observa modul în care fiecare 

comunitate implementează măsuri de protecţie a mediului şi modul în care îşi desfăşoară 

activitatea ţinând cont de implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice. 

Stabilirea persoanelor care vor participa la acest schimb de experienţă se va face pe 

principiul “primul venit – primul servit” din rândul persoanelor implicate în: administraţie 

publică locală; administrarea de fonduri forestiere, educaţie sau cercetare şi societate civilă de pe 

teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru (comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, 

Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din judeţul Satu Mare). 

Pentru acest schimb de experienţă şi bune practici sunt disponibile un număr de 10 locuri, 

toate costurile de transport şi cazare fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru. 

Documentele necesare procesului de înscriere se regăsesc pe site-ul GAL Microregiunea 

Someş-Codru  la adresa www.galsomescodru.ro.  

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte până la data de 10.06.2022 la sediul GAL 

Microregiunea Someş-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr. 62, judeţul Satu 

Mare în intervalul orar 9:00 – 13:00 pentru depunerea documentelor de înscriere sau să le trimită 

per e-mail la adresa galmsomescodru@gmail.com 
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