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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 2018 este și 
cea aferentă  Sub-activității A.3.6 – Organizarea unor întâlniri și evenimente publice. 

În acest context, Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor anunță că în data de 14 decembrie 
2018, începând cu ora 11, va organiza în comuna Domnești, la sediul GAL din Bd. Al.I. Cuza nr.4 (sala de 
ședințe) 

Întâlnirea publică de diseminare a rezultatelor obținute  
în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a  

Asociației Grupul de Acțiune Locală  Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 
 
Întâlnirea vizează următoarea ordine de zi : 
 
    1. Prezentarea activității întreprinse de GAL în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și   
        stadiul implementării proiectului „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. 
    2. Prezentarea rezultatelor obținute în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL;     
    3. Prezentarea obiectivelor GAL propuse pentru anul 2019; 
    4. Consultarea partenerilor GAL cu privire la tendințele de dezvoltare a teritoriului GAL, raportat la  
            oportunitățile de finanțare prevăzute în Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL; 
    5. Opiniile partenerilor GAL cu privire la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL. 
 
La această întâlnire sunt invitați partenerii GAL și persoanele care au domiciliul sau care întreprind o 
activitate economică / culturală / educațională pe teritoriul GAL.  
 
Informații suplimentare despre această întâlnire se pot obține la sediul GAL, la tel. 0348 520 389 sau 
tinutulposadelor@gmail.com. 
 
 

 

mailto:tinutulposadelor@gmail.com

