
COMUNICAT 

Întâlnire de promovare și informare privind activitatea GAL 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei a 

organizat în data de 03 noiembrie 2022, la sediul GAL din comuna Ghimpați, Șoseaua București 

– Alexandria nr. 162, județul Giurgiu o întâlnire de promovare și informare privind activitatea 

GAL. 

 Întâlnirea de informare și promovare a fost organizată în cadrul proiectului finanțat prin 

PNDR 2014 – 2020, în cadrul sub-măsurii 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 

animare”. 

 Activitatea desfășurată a avut ca scop informarea persoanelor interesate cu privire la 

implementarea SDL, perioada 2017 – 2022,  dar și prezentarea propunerilor pentru următoarea 

perioadă, de tranziție, 2022 – 2023. 

 Au fost prezentate proiectele implementate în perioada 2017 – 2022, din punct de vedere 

valoric, al beneficiarilor, dar și al repartizării sumelor în cadrul fiecărei comunități ce formează 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei. 

 La sfârșitul lunii octombrie, la nivelul GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei 

situația implemetării SDL se prezintă astfel : 

Submăsura 19.2 Sprijin pentru activități în Strategia de dezvoltare : 

- 30 de proiecte contractate, în valoare de 1 805 790 euro; 

- 22 de proiecte finalizate, plăți totale în valoare de 1 347 357 euro; 

- 6 proiecte în implementare, cu o valoarea totală de 365 016 euro; 

- 1 proiect cu valoarea de 96 817 euro notificat pentru contractare; 

- 2 proiecte cu o valoare însumată de 32 096 euro reziliate; 

- Plăți totale efectuate în cadrul SDL – sM19.2 – 1 488 231 euro; 

Submăsura 19.4 – cheltuieli de funcționare și animare : 

- Contract subsecvent de finanțare nr. 1 – 300 357 euro 

- Contract subsecvent de finanțare nr. 2 – 114 143 euro 

- Contract subsecvent de finanțare nr. 3 -  58 138,47 euro 

Alături de membrii echipei tehnice GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei au 

fost prezenți și experți ai  OJFIR Giurgiu. 

 

Președinte, 

Mihai – Cătălin GEORGESCU 
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