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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
Asociația Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL este o structura juridica 
nonguvernamentală (ONG), infiintata informal in anul 2006 si juridic in anul 2009, in vederea 
sustinerii si promovarii comunitatilor locale-in baza implementarii unor strategii de dezvoltare 
locala de tip LEADER.  
 

2 PREMII DE EXCELENTA acordate Asociației Microregiunea Tara Hațegului-Tinutul 
Padurenilor GAL 

 
In cadrul Simpozionului Regional „Dezvoltarea durabila a mediului rural” organizat de catre 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Timisoara 18 noiembrie 2018, Asociatia 
Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL a obtinut 2 premii de excelenta bine 
meritate: 
-Premiul de excelenta acordat de catre AFIR pentru sustinerea mediului rural romanesc  
-Trofeul de excelenta acordat de catre FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii) pentru parteneriatul in sustinerea dezvoltarii economiei rurale 
si cresterea calitatii vietii.       
 
 
Asociația Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL a semnat in 17.11.2016 acordul 
cadru de finantare nr. C19400078011652207471 si contractul de finantare subsecvent nr. 1, 
C1940107801165220747 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii 
Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL 2014-2020, finantata prin  Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, masura 19 LEADER, sub masura 19.4 „Sprijin pentru 
cheltuielile de functionare si animare”.  
 
Strategia de Dezvoltare Locala-SDL detine un plan de finantare in valoare de 4.314.449 euro (al 
doi-lea buget ca si marime din totalul celor 239 de GAL-uri), fondurile fiind destinate potentialelor 
proiecte depuse la GAL de catre solicitantii publici (UAT) si privati(IMM, ONG, etc) din teritoriul 
GAL. SDL intocmita de GAL a obtinut 95 puncte (din maxim 100) si 3 unitati de bonusare 
(maxim posibil).  
 
Eforturile echipei GAL s-au materializat, in perioada noiembrie 2016– noiembrie 2018, prin 
urmatoarele: 
 
-intocmire documentatii de accesare (Ghidul Solicitantului, anexe, fise de verificare a conformitatii, 
eligibilitatii, selectiei, verificare pe teren etc) pentru 9 (noua) masuri de finantare din total de 12 
masuri de finantare incluse in SDL 
-13 apeluri de selectie lansate 
-58 proiecte depuse la GAL in valoare de 3.000.000 euro 
-54 proiecte declarate eligibile in urma evaluarii de catre GAL, depuse la AFIR in vederea 
finantarii, in valoare de 2.880.034 euro 
-31 contracte semnate de catre beneficiarii publici si privati in valoare de 1.788.110 euro 
-plati efectuate catre beneficiarii GAL in valoare de 500.000 euro   
- 2 activitati de instruire  
În SDL al Asociaţiei Microregiunea Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor GAL un accent important s-
a pus si pe instruirea și perfecționarea liderilor locali si ai  reprezentanților administrațiilor publice 
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locale din cele 26 comune componente, cu scopul implementării adecvate a proiectelor finanțate 
de GAL. In acest scop au fost organizate: 2 instruiri, peste 55 de participanti.  
-15 evenimente de informare/ promovare in teritoriul GAL 
O atenție deosebită s-a acordat și domeniului de promovare, informare si animare în teritoriu. In 
acest scop, GAL a realizat: 

-15 evenimente de informare si promovare 
-3.000 pliante 
-3.000 mape 

-5 modificari ale SDL cu scopul adaptarii acesteia la cerințele beneficiarilor din teritoriul GAL.  
 
Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) 2014-2020 a Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-
Tinutul Padurenilor GAL este in valoare de 4.314.449 euro, fondurile fiind accesate de catre 
solicitanti din teritoriul GAL - 26 comune. 

 
TERITORIUL Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL este format 
exclusiv din mediul rural, avand de suprafata de 2.770,59 km2 (peste 50% din suprafata judetului 
Hunedoara), si o populație de 45.607 locuitori, cuprinse  din punct de vedere administrativ in 26 de 
comune, respectiv: Baru, Bănița, Bătrâna, Bretea Romana, Bunila, Cerbăl, Cirjiti, Densuș, 
Dobra, General Berthelot, Ghelari, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Peștișu 
Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Rusca Montană, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, 
Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vețel.  

 
 
Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL-26 comune 
Sediul operational: strada 22 Decembrie nr 37A, etajul 3, camera 317, municipiul Deva, judetul 
Hunedoara 
Telefon/fax: 0354 411 150 
Telefon mobil: 0763 695 509 
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com 
http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/   
 
 
 


