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ANUNT DISEMINARE ACTIVITATE GAL TARA OLTULUI 
SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL SESIUNILOR DE DEPUNERE 

AFERENTE PERIOADEI 10.04.2013 – 31.07.2014 
 

In perioada 10.04.2013 – 31.07.2014 au fost lansate 5 sesiuni de depunere proiecte ale caror 

potentiali beneficiari sunt persoane fizice si/sau juridice de pe teritoriul GAL Tara Oltului.  

 In cadrul acestor sesiuni de depunere proiecte, (conform situatiei centralizate) la sediul  

GAL Tara Oltului,  in cele 5 sesiuni au fost depuse, in perioada 10.04.2013 – 31.07.2014,  83 

proiecte conforme din care un numar de 79 proiecte au fost declarate eligibile de catre GAL Tara 

Oltului. Din cele 69 proiecte depuse la APDRP , 3 au fost retrase de la APDRP, 2 sunt in evaluare, 

53 declarate eligibile, 12 declarate neeligibile. Totodata, 47 proiecte din cele 53 proiecte declarate 

eligibile de catre APDRP sunt cu Contract de Finantare semnat, valoarea totala a contractelor de 

finantare semnate fiind de 1.803.168 euro. 

In cadrul sesiunii  M41-02/14 – 17.07.2014 au fost depuse un numar de 5 proiecte pe 

Masura 112 in valoare de 132.000 eur din care 4 eligibile si 5 proiecte pe Masura 322 in valoare de 

441.169 eur. Implementarea acestor proiecte se face pe teritorul GAL Tara Oltului, din care fac 

parte 10 localitati: Arpasu de Jos, Cirta, Cirtisoara, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, 

Boita, Titesti Boisoara, Caineni cu satele apartinatoare si un oras Talmaciu. 

 Prin proiectele depuse în cadrul  GAL “Ţara Oltului”, administraţiile publice locale din 

zonă doresc să realizeze: o zonă de agrement pentru comunitate şi un teren multifuncţional pentru 

organizarea de evenimente cultural sau cu specific local (comuna Porumbacu de Jos, sat 

Porumbacu de Sus), reabilitarea cladirilor muzeu (Com.Cirtisoara), modernizarea 

strazilor(Com.Turnu Rosu), dotarea cu utilaje pentru serviciul voluntar de urgente, diverse trasee 

turistice (comunele Caineni, Cîrţişoara, Turnu Roşu, Racovita) şi să promoveze turismul (comuna 

Arpaşu de Jos). 

Proiectele depuse de entitatile private vizeaza masura M112-Instalarea tinerilor fermieri, 

M141-ferme de subzistenta,  M312-Achizitii de utilaje, infiintare /modernizare unitati de productie, 

M313 – infiintare pensiuni, centre activitati recreationale, achizitie de echipamente pentru activitati 

recreationale. 
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