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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. 

Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor anunță finalizarea Activitatății A.11 - Organizarea unei 
conferințe de presă la finalizarea Contractului de finanțare subsecvent nr.2, activitate organizată la 
sediul Asociației din comuna Domnești, Bd. Al. I. Cuza, nr.4 în data de 26 noiembrie 2021, eveniment la care 
au participat un număr de 13 persoane( lideri local - beneficiari de proiecte, precum și reprezentanți ai mass-
mediei locale).  

 
Concluziile evenimentului: 
 
Indicatori fizici: 
 
● 97% grad de contractare, 45% plăți efectuate beneficiarilor, 27 noi locuri de muncă create (192%); 
● 41 proiecte contractate, din care 22 finalizate  și 19 în implementare. 
 
Principalele obiective ale UE în materie de dezvoltare rurală au fost atinse prin creșterea numărului de locuri 
de muncă în teritoriul GAL, stimularea și sprijinirea inițiativelor private, reducerea riscului de excluziune 
socială, punerea în valoare a patrimoniului natural și de mediu, cultural, turistic etc., valorificarea resurselor 
locale și promovarea specificității locale, creșterea investițiilor în active fizice în agricultură, creșterea 
productivității terenurilor, creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin procesarea lor, reîntinerirea 
generațiilor de fermieri. 
 
Informații suplimentare despre această întâlnire se pot obține la sediul GAL, la tel. 0348 520 389 sau 
tinutulposadelor@gmail.com. 
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