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COMUNICAT DE PRESĂ 

Sesiune de informare și comunicare dedicată populației 

Din teritoriul Asociației Grup de Acțiune Locală „PARÂNG” 

            Grupul de Acţiune Locală “PARÂNG”, Judeţul GORJ, anunţă deschiderea sesiunilor de informare, 
animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la activităţile asociaţiei şi a proiectelor ce vor 
fi finanţate în baza măsurilor ce se vor lansa în perioada următoare conform programului de activităţi. 

Marți 6 decembrie 2016, începând cu ora 10:00, la sediul situat în Comuna Polovragi, Grupul de 
Acţiune Locală “PARÂNG” a desfăşurat pentru publicul interesat, atât persoane fizice cât şi persoane 
juridice, o primă activitate de informare, animare şi comunicare cu privire la scopul asociaţiei, direcţiile sale 
prioritare, strategii de dezvoltare, proiecte ce pot fi finanţate şi măsurile ce vor fi lansate în următoarea 
perioadă. 

Intâlnirea cu caracter public a fost adresată, în primul rând, populaţiei active situată în teritoriul GAL 
“PARÂNG”, ce doreşte să îşi dezvolte activităţile agricole, zootehnice, meşteşugăreşti etc., prin obţinerea de 
fonduri nerambursabile pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei sesiuni de proiecte ce vor fi 
lansate. 

Pentru mai multe informații despre întâlnire puteţi apela numerele de telefon: 0253476215, 
0765429592, persoană de contact: Teodorescu Gheorghe Dorin– preşedinte asociaţie, e-mail: 
gal_parang@yahoo.com  

Teritoriul de activitate al Grupului de Acţiune Locală “PARÂNG” este format din comunele 
Alimpeşti, Polovragi, Baia de Fier, Bumbeşti Piţic,  Bengeşti Ciocadia, Crasna, Mușetești, Săcelu și oraşul 
Novaci din Judeţul Gorj şi comuna Alunu din Judeţul Vâlcea. Numele grupului este legat de localizarea 
tuturor celor 10 UAT situate în imediata vecinătate a masivului muntos PARÂNGUL MARE. Asociaţia este 
un parteneriat public-privat şi numără 36 de membri, reprezentaţi din 26 de firme private, asociaţii, 
întreprinderi unice şi 10 primării şi consilii locale. 
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