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COMUNICAT DE PRESĂ  
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor implementează proiectul 
„Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, 
proiect finanțat prin Sub-măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” a Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Una dintre activitățile prevăzute a fi realizate de Compartimentul Administrativ al GAL în anul 2017 este și 
cea aferentă  Sub-activității A.3.6 – Organizarea unor întâlniri și evenimente publice. 

Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor anunță finalizarea Sub-activității A.3.6 – Organizarea 
unor întâlniri și evenimente publice din data de 21 decembrie 2017, desfășurată în comuna Domnești, la 
sediul GAL din Bd. Al.I. Cuza nr.4 (sala de ședințe), întâlnire publică la care au participat un număr de 42 
persoane (partenerii GAL și persoane care au domiciliul sau care întreprind o activitate economică / culturală 
/ educațională pe teritoriul GAL).  
 
Concluziile întâlnirii: Partenerii GAL prezenti au apreciat ca foarte buna activitatea aparatului administrativ , 
in general indicatorii propusi pentru anul 2017 fiind depasiti.Obiectivele propuse pentru anul contractual 2018 
sunt fezabile si obligatorii, in asentimentul termenilor contractuali. 
In ceea ce priveste tendintele de dezvoltare a teritoriului raportat la oportunitatile de finantare, s-a 
concluzionat ca masurile de investitii in agroturism si servicii au fost cele mai atractive, depasindu-se 
numarul de proiecte inregistrate, ceea ce conduce la idea de realocare a unor sume catre aceste masuri  
(M1 si M2).  
Masurile destinate procesarii si investitiilor in active agricole(M3, M9 si M10) nu  au prezentat interés din 
partea beneficiarilor, principala motivatie fiind imposibilitatea beneficiarilor de a asigura cofinantarea( un 
procent majoritar impus de legislatia in vigoare de 50%). Aceasta lipsa de interés este justificata si de situatia 
cererilor de finantare depuse la nivel national(exemplu-un singur proiect depus pe sM 4.2a). 
 
Informații suplimentare despre această întâlnire se pot obține la sediul GAL, la tel. 0348 520 389 sau 
tinutulposadelor@gmail.com. 
 
 
Manager GAL  
Radu Tudor 
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