
 
Invitaţie la Conferinţa de presă: 

Debutul elaborării Strategiei de dezvoltare  

locală 2014 – 2020 a Microregiunii  

Hârtibaciu  
Agnita – Conferinţa de presă va avea loc în data de 02 martie 
2016, la ora 13.00, în sala mare de ședinte a Primăriei Agnita,  
Str. Piaţa Republicii nr 19, Agnita. 
 
Agnita, 26.02.2016 
 
Doamnelor şi domnilor, 
 
La începutul anului curent, GAL MH a semnat decizia de finanțare prin care a obținut sprijin 
financiar nerambursabil pe măsura LEADER, 19.1 PNDR 2014-2020,  pentru elaborarea 
strategiei de dezvoltare a Microregiunii Hârtibaciu - perioada 2014 - 2020. Teritoriul 
Microregiunii Hârtibaciu, cu cca. 44.000 de locuitori, cuprinde 14 comune şi oraşul Agnita. 
Până la sfârşitul anului 2020, prin intermediul GAL Microregiunea Hartibaciu vor putea fi 
realizate proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă europeană cu o valoare totală de 
peste 2 milioane de euro. Elaborarea strategiei va debuta cu analiza si consultarea teritoriului. 
Vor fi culese date cu ajutorul a 1.200 de chestionare pentru identificarea nevoilor teritoriului. 
Acum este momentul pentru cei interesaţi să-şi prezinte ideile lor de proiecte LEADER. 
 
Echipa operațională a GAL Microregiunea Hârtibaciu își desfășoară activitatea la biroul din 
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48. Sediul va fi deschis zilnic intre orele 8.30 - 16.30 pentru 
publicul interesat, autorităţile publice locale, asociaţii, firme şi alţi membri din sectoarele  
public şi privat.  
 

Vă invităm să participați la conferința de presă - Debutul elaborării Strategiei de 
dezvoltare locală 2014 – 2020 a Microregiunii Hârtibaciu, miercuri, 2 martie 2016, ora 
13.00. 

 
 

Agenda intalnirilor privind elaborarea strategiei: 
 
 2 martie – prima intalnire cu partenerii GAL MH (conferinta de presa privind debutul 
elaborarii strategiei) 
21 martie 2016 – a doua intalnire cu partenerii GAL MH (stabilirea concluziilor si 
recomandarilor etapei de analiza) 
5 aprilie 2016 – a treia intalnire cu partenerii GAL MH - aprobarea strategiei 2014 -
2020 (conferinta de presa) 
 
 
 
Pentru eventuale întrebări, vă rugăm sa ne contactați prin telefon 0269 - 510030 sau prin 
email: office@gal-mh.eu. 
 
 
Cu cele mai bune urări, 
 
Ilarion Barsan – președinte  
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