
Interviu de 10 

 

Titlul proiectului: Achiziție echipamente profesionale pentru activități fotografice 
Suma contractată prin GAL Ținutul Vinului: 45.000 eur fonduri europene nerambursabile 
Beneficiar: S.C. VR Joy S.R.L. din comuna Măciuca, județul Vâlcea 
Administrator: Gabriel Lăzărescu 
 

1.  GAL:  Pentru început, vă rugăm să ne spuneți cum ați auzit de noi? 
GL:  Din acțiunile pe care le-ați întreprins, din site-urile de socializare. 

 
2.  GAL:  Ce experiență aveți legată de accesarea fondurilor europene? 

GL:  Experiența foarte placută, ajutați și de super echipa de care am dat la GAL Ținutul Vinului. 
 

3.  GAL:  De ce ați ales acest tip de proiect? 
GL:  Acoperea tot ce ne doream: achiziția de echipamente necesare dezvoltării unui hobby personal 
precum și demararea activității într-o zonă rurală cu însemnatate, cu o mulțime de locuri și oameni 
deosebiți. 

 
4.  GAL:  Care sunt obiectivele pe care vi le-ați stabilit cu Logpsizone? 

GL:   În 2 ani de la înființare să devenim furnizorii preferati de materiale media (foto/video) în zona 
GAL-ului, atât pe partea de promovare bussines cât și pe partea de documentare evenimente sociale, 
artistice, sportive. 
 

5.  GAL:  Ce metode pregătiți pentru situația legată de noul virus astfel încât să asigurați continuitate 
proiectului? 
GL:  Activitatea nostră nu este atât de afectată de efectele pandemiei, chiar aș spune că partea de 
promovare în mediu online cunoaște o creștere, societățile având nevoie în această perioadă de materiale 
foto/video.   
 

6.  GAL:  Care este publicul căruia vă adresați? 
GL:  Publicul țintă este format din societățile comerciale din zona GAL-ului care îți doresc o creștere a 
vânzărilor și prin promovare în mediul online, având astfel nevoie de un content de calitate atât foto cât și 
video. 
 

7.  GAL:  Care credeți că sunt punctele forte ale proiectului dumneavoastră? 
GL:  Filozofia de bussines după care mă ghidez este cea orientată către client, către înțelegerea 
nevoilor lui și crearea unor materiale de calitate care să pună în evidență proiectul documentat (fie că 
este vorba de un eveniment sportiv, o manifestație culturală, o sedință foto de produs sau un eveniment 
personal). 

 
8.  GAL:  Câți angajați/colaboratori veți avea în acest proiect?  

GL:  Lucrez momentan cu un colaborator, o persoană cu o vastă expertiză în domeniu, în special pe 
partea de fotografie. 

 
9.  GAL:  Cum credeți că populația din teritoriul GAL „Ținutul Vinului” va primi acest tip de proiect? 

GL:  Vreau ca oamenii să ne vadă ca un suport real în promovarea zonei, afacerii lor precum și ca un 
sprijin în activitățile pe care le întreprind, prin surprinderea celor mai importante momente din viața lor în 
fotografii sau filmări peste care să se poată uita cu nostalgie și emoție peste mult timp. 

 
10.  GAL:  Ce recomandări aveți pentru echipa GAL? 

GL:  Să rămână tot așa de activi și implicați în comunitate deoarece îi percep ca un real suport în 
dezvoltarea societăților din zona, dar mai ales a oamenilor, prin susținerea hobby-urilor lor, prin 
activitățile culturale, sportive susținute de GAL în localitățile partenere. 
 


