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INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare din teritoriul Bălăuşeri - Fântânele – Veţca – Neaua – Sângeorgiu de 
Pădure – Ghindari – Chibed – Sărăţeni are în vedere toate criteriile Uniunii Europene legate de 
dezvoltarea regională şi economică, cât şi ideile de dezvoltare a sferei civile, publice şi private.  

Se bazează pe nevoi de dezvoltare reale, pe cooperare socială, care defineşte liniile de 
dezvoltare posibile, se adaptează principiilor orizontale ale UE. Sustenabilitatea proiectelor 
realizate prin acest program, se asigură prin oportunităţi de finanţare deschise datorită procesului 
de co-finanţare între România şi Uniunea Europeană.    

Populaţia teritoriului din sporul natural arată tendinţe descrescătoare, dar prin imigrare numărul 
populaţiei a crescut în ultimii ani.  În primul rând populaţia activă (vârsta între 20-60 ani) arată 
tendinţe de creştere.   

Rata populaţiei mai în vârstă mai ales în localităţile lăturalnice arată tendinţe crescătoare.  

Este foarte importantă, oferirea alternativelor de trai, crearea unui mediu viabil şi atractiv pentru 
locuitorii acestui teritoriu. În scopul menţinerii populaţiei în teritoriu este obligatorie 
îmbunătăţirea gamei serviciilor, a calităţii şi a accesibilităţii lor, şi crearea posibilităţilor de a 
munci. 

În economia şi societatea postmodernă, valorile post-materiale, cum ar fi calitatea mediului 
înconjurător devin elemente cheie în crearea brandului.  

Este necesară, de asemenea, creşterea eficientă a investiţiilor în resurse umane. Populaţia trebuie 
pregătită pentru procesul de învăţământ pe tot parcursul vieţii. 

Din punctul de vedere al economiei locale şi a atragerii capitalului pentru investiţii în teritoriu, 
se consideră foarte importantă asigurarea mediului de afaceri atractiv, unde se acordă un rol 
primordial infrastructurii de bază, reţelelor informatice de bandă largă, reţelelor de electricitate. 
Întreprinzătorii trebuie să fie competenţi cu pregătire profesională, sau să aibă asigurate 
posibilităţile de dobândire a pregătirii, calificării profesionale.    

Este nevoie de analiza necesităţilor, ideilor întreprinzătorilor bazate pe posibilităţile economice 
ale teritoriului, elaborarea unui program de dezvoltare economică complexă, care se adaptează 
la programele de dezvoltare ale regiunii, judeţului sau a microregiunii.  

O sarcină importantă este, întărirea societăţii civile, sferei non-profit, activarea în viaţa socială.  

Sarcinile sunt diverse, care se pot realiza prin politici guvernamentale, locale sau se pot realiza 
prin activităţi desfăşurate de organizaţii civile, sau în parteneriat. 

Conform practicilor din Uniunea Europeană, o planificare este sustenabilă dacă se bazează pe o 
planificare comunitară.  

La elaborarea strategiei, Planului de Dezvoltare Locală s-a implicat comunitatea teritoriului atât 
în  procesul de analiză, în formularea viziunii cât şi în stabilirea direcţiilor strategice. Toate 
condiţiile sunt îndeplinite ca să participe şi în procesul decizional. În implementarea celor 
planificate ne bazăm pe parteneriatul local puternic, şi pe eficienţa proiectelor comune prin care 
contribuim la realizarea viziunii.  

Profilul comunităţii este clară, conturată, analizele se bazează pe nevoi şi necesităţi locale reale, 
care stau la baza planificării de dezvoltare strategică credibilă şi întemeiată.  

Planul de dezvoltare este în concordanţă cu conceptul de dezvoltare durabilă, asigurând  
resursele necesare vieţii de calitate şi pentru generaţiile viitoare.  
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I.  DOSARUL DE CANDIDATURĂ - PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
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II.1 Lista localităţilor cuprinse în teritoriu  
Anexa 4 - Lista localităţilor 

        

Teritoriu : Microregiunea Bălăuşeri - Sărăţeni  

Codul 
comunelor 

INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori * 
Suprafaţa 

totală 
Densitate

Comune Oraşe Sate 
Din 

oraşe 
Total 

teritoriu 
km2 loc./km2 

115637 Bălăuşeri      5 017 78 64
115646     Bălăuşeri        
115655     Agrişteu        
115673     Dumitreni        
115682     Filitelnic        
115691     Senereuş        
115664     Chendu        

116796 Fântânele      4 968 64 77
116803     Fântânele        
116812     Bordosiu        

116821     Călimăneşti        

116830     Cibu        
116849     Roua        
116858     Viforoasa        

120174 Veţca      791 37 21
120183     Veţca        

120192     Jacodu        

120209     Sălaşuri        

118511 Neaua      1 366 40 34
118520     Neaua        
118539     Ghineşti        
118548     Rigmani        

118557     Sânsimion        

118566     Vădaş        

119331   Sângeorgiu de Pădure   5 601 5 601 71 79
119340   Sângeorgiu de Pădure          

119359     Bezid        
119368     Bezidu Nou        
119377     Loţu        

117042 Ghindari      3 217 81 40
117051     Ghindari        
117060     Abud        
117079     Ceie        

117097     Solocma        

117104    Trei Sate        

117088 Chibed   Chibed  1 679 37 46

114907 Sărăţeni   Sărăţeni  2 319 34 68

Total 0 0 0 5 601 24 958 443 56
% locuitori 
oraşe din total 
locuitori 
(≤25%) 

- - - - - - 22

La nevoie, vor fi adaugate linii suplimentare      

* Nr. Locuitori din anul 2009       
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică – Mureş      
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II.2 Planul de dezvoltare locală 

PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI - ANALIZA DIAGNOSTIC 

II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică 
 

II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice  
(amplasament, relief, altitudine) 

Teritoriul este situat pe valea Târnavei Mici, în zona cursului superior al Târnavei Mici, 

punctul de contact al Podişului Târnavelor cu piemonturile Carpaţilor Răsariteni. Relieful 

teritoriului este tipic zonei colinare, frământat cu mari declivităţi, eroziuni de profunzime, 

alunecări de teren. Dealurile din jur sunt acoperite cu păduri. 

Teritoriul se află pe un relief de depresiune şi dealuri cu înălţimi de peste 500 de m, relieful 

prezentând urme a evenimentelor petrecute în erele geologice fiind vizibile prin prăbuşirea 

malurilor, prin depunerile de pietriş, nisip, argilă, gresii pe strate orizontale sau uşor înclinate 

de diferite grosimi. 

Teritoriul face parte din regiunea Subcarpaţii Târnavei Mici, care se întinde din valea 

Goagiului până în valea Nirajului, şi cuprinde nu numai teritoriile subordonate bazinului 

râului Târnava Mică, ci parţial şi  bazinele hidrografice ale Târnavei Mari şi a Nirajului. 

Originea comună şi morfologia aproape identică fac din teritoriile astfel delimitate o 

subdiviziune unitară a Subcarpaţilor est-transilvăneni dintre Mureş şi Olt.1 

În trecut, râul Târnava Mică şi-a creat noi albii a căror urme se văd şi astăzi foarte bine, însă 

parţial s-au modificat datorită lucrărilor agricole. Astăzi cursul râului este relativ drept cu 

puţine meandre cu o scurgere destul de rapidă datorită şi extragerii materialelor de construcţii, 

nisip, pietriş, din râu prin care este împiedicat formarea unor noi albii.   

Datorită marii cantităţi de argilă care se găseşte pe teritoriu, acoperit doar de  un strat  subţire 

de sol, alunecările de teren sunt frecvente. 

Zona dispune de resurse de gaze naturale, subsolul este bogat în zăcăminte de sare, roci 

sedimentare: pietriş, nisip, ceea ce ar putea fi de folos în industria de construcţii, ca materii 

prime sau prefabricate.  

Întreaga zonă este propice şi creşterii animalelor, un important volum ocupând păşunile. 

                                                            
1 I. Mac, Subcarpaţii transilvăneni dintre Mureş şi Olt, 1972, pag.138,139 
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Suprafaţa localităţilor componente ale teritoriului: 

Localităţi Suprafaţa totală – ha - Suprafaţa agricolă – ha - 

Comuna Bălăuşeri 7812 5510 

Comuna Fântânele 6414 4093 

Comuna Veţca 3749 2650 

Comuna Neaua 4004 2658 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure 7114 3955 

Comuna Ghindari 8122 4664 

Comuna Chibed 3660 2346 

Comuna Sărăţeni 3433 2314 

Total 44308 28190 

Sursa: Anuarul Statistic  al judeţului Mureş - 2009, http://www.mures.insse.ro/main.php?id=402 

 Aspecte climatice 

În cadrul climatului temperat continental cu caracter de tranziţie specific ţării noastre cu o 
mare varietate de nuanţe, teritoriul se situează în sectorul de climă continental moderată de 
dealuri şi pădure.  

În general sunt caracteristice verile călduroase şi iernile reci şi umede, teritoriul fiind situată 
în zona submontană la poalele dealurilor. 

Temperatura medie anuală este între 8-9 o C,  pe teritoriul localităţilor luna cea mai rece fiind 
ianuarie cu  –5,1 o C, iar luna cea mai caldă este luna iulie, temperatura medie în această lună 
fiind de 18,7 oC. 

Precipitaţiile atmosferice 

Precipitaţiile atmosferice sunt răspândite uniform, prezentând o variaţie de tip continental cu 
maxim de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi începutul verii, luna cea mai ploioasă fiind 
iunie cu o valoare de 98 mm, iar minima de precipitaţii se înregistrează în sezonul rece al 
anului. Minimul de precipitaţie se înregistrează în luna februarie cu o cantitate de 30 mm. 

Precipitaţiile atmosferice variază între 600-700 mm/an, fiind mai abundente în perioada de 
trecere de la primăvară spre vară şi mai scăzute în timpul iernii. Frecvenţa zilelor cu 
precipitaţii este de 115-125 zile/an. 

Datorită localizării în partea centrală a ţării, acest teritoriu din judeţul Mureş este supus în cea 
mai mare parte a anului circulaţiei maselor de aer dinspre vest şi nord-vest. Apariţia generală 
a vântului este de 31 %. Viteza medie a vântului în această zonă este de 2,4 m/s. Cele mai 
frecvente vânturi cu viteze ridicate apar în luna februarie şi ţin cu intermitenţe până la sfârşitul 
verii. Vitezele mai scăzute sunt caracteristice toamnei şi începutului verii. 

Clima teritoriului este favorabilă pentru cultivarea cerealelor şi pentru pomicultură, iar unii 
localnici practică cu succes şi viticultura. 
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Principalele tipuri de sol predominante  

Solurile teritoriului prezintă o structură mozaicală. Argiloiluvisolurile (solurile brune 
argiloiluviale, brune luvice, luvisolurile albice) constituie solurile zonale ale regiunii. 
Suprafeţe apreciabile sunt formate de regosoluri şi coluvisoluri, iar solurile gleice, 
pseudogleice şi negre clinohidromorfe din clasa solurilor hidromorfe, solurile aluviale din 
clasa solurilor neevoluate sunt mai puţin extinse. (soluri brune podzolice, solul negru de 
fâneaţă, solul negru de luncă, soluri aluvionare, soluri erodate) 

Resursele subsolului 

− ape minerale sulfuroase neexploatate 

− ape termale ne exploatate 

− argila ca materie prima în fabricarea cărămizilor şi a ţiglelor 

− ape saline 

Aspecte hidrogeologice 

Apa subterană este prezentă sub forma unui complex acvifer cu nivel liber, având nivelul 
hidrostatic în momentul observaţiei la -0,4 -1,1  m adâncime, cantonată atât în depozite 
aluvionare cât şi în piroclastitele grosiere din baza. 

Apa subterană provine în întregime din precipitaţii atmosferice prin infiltraţii masive ce se 
produc datorită permeabilităţii terenului. În apropierea râului există o strânsă corelaţie dintre 
apa râului şi apa subterană în funcţie de variaţiile periodice, sezoniere. Alimentările reciproce 
producându-se atât din amonte spre aval cât şi radial. Datorită configuraţiei terenului şi a 
permeabilităţii ridicate a acestuia se presupune că există curenţi hidro-dinamici subterani mai 
ales în apropierea albiei minore a râului Târnava Mică. 

În acest sector, Târnava Mică are un sistem de alimentare pluvio-nival, cu perioade de 
alimentare maximă primăvara şi minimă iarna, când alimentarea este asigurată în cea mai 
mare parte din apa subterană. 

Pe baza acestor considerente împreună cu faptul că nu au fost semnalate transformări 
secundare ale rocilor, putem afirma că nu sunt indici privind agresivitatea naturală. 

Construcţiile ce se vor realiza pot fi aşezate pe fundaţii directe şi continue. Presiunea 
convenţională de calcul variază de la 250 kPa (cazul terenurilor nisipo-prafoase cu pietriş) 
până la 900 kPa (stânca andezitică compactă). 

Apele de suprafaţă 

Reţeaua hidrografică a teritoriului este formată din râul Târnava Mică şi afluenţii acestuia. 
Râul Târnava Mică (în germană Kleine Kokel, în maghiară Kis-Küküllő) izvorăşte din Munţii 
Gurghiu, având cota la izvor 1.190  metrii deasupra mării iar la vărsare 255 m.d.M. Are 25 de 
afluenţi, şi străbate 37 de localităţi, având o lungime de 191 km.  

Calitatea apei râului este de clasa I, periodic apar depăşiri de ioni de clor şi sodiu din cauza 
Salinei Praid şi domuluide sare, precum şi a epurării imperfecte a apei uzate din  Sovata, când 
atinge  calificativ mai slab (II/III). 
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Staţia de epurare a apei uzate orăşeneşti cu treaptă mecanică şi capacitate de 44 l/s, tehnologia 
de tratare a apelor uzate este insuficientă. Lipsa treptei biologice de tratare, lipsa treptei 
terţiare pentru eliminarea fosforului şi a azotului, capacitatea insuficientă a staţiei de tratare 
faţă de capacitatea de producere a apei potabile, gradul avansat de uzură a echipamentelor 
staţiei sunt principalele deficienţe. Efluentul staţiei se caracterizează prin concentraţii peste 
pragul de intervenţie la indicatorii materii totale în suspensie, substanţe organice, compuşii 
azotului şi fosforului. În prezent se construieşte noua staţie împreună cu reţea de apă potabilă 
şi canalizare.  

Pârâul Cuşmed reprezintă afluentul cu cel mai mare aport de debit din bazinul hidrografic al 
râului Târnava Mică. 

Lacul Bezidu Nou 

Între anii 1975-1990 s-a 
construit un baraj, în urma 
căruia s-a creat Lacul 
Bezidu Nou, cu sacrificarea 
satului Bezidu-Nou. 
Populaţia a fost evacuată, iar 
satul a fost acoperit de ape. 
Sub lac zac de prin vara 
anului 1988 o suta de case, 
un dispensar, o grădiniţă şi 
Biserica Unitariană. Încă 
mai există neacoperită de 
ape doar Biserica Catolică, construită pe un deal. 

Acesta are coordonatele geografice de 46° 25' 30” latitudine nordică şi 24° 53' 30” 
longitudine estică şi 350 m altitudine (cota de bază a barajului), este situată la vest de Munţii 
Gurghiului şi a Subcarpaţilor Transilvaniei, în zona colinară din stânga râului Târnava Mică, 
la aproximativ 2 km de oraşul Sângeorgiu de Pădure.     

 Deschiderea şantierului a avut loc în anul 1975, lucrările au fost sistate în 1977 fiind reluate 
în anul 1984, punerea în funcţiune a lucrărilor şi realizarea indicatorilor finalizându-se în anii 
1988–1989. Umplerea definitivă a lacului a început în noiembrie 1992, când procesul de 
umplere a devenit constant şi s-a incheiat în martie 1994 când s-a atins cota NNR, respectiv 
nivelul normal de retenţie, care se menţine relativ constant şi în prezent.2   

Scopul acestui baraj era apărarea împotriva inundaţiilor a zonelor din aval şi a oraşului 
Târnăveni, pentru alimentarea cu apă industrială şi potabilă a oraşului Târnăveni, iar în 
perspectivă şi a localităţilor învecinate lacului. Acumularea a fost realizată la capacitatea 
totală de 31 milioane m3, din care 14 mil. m 3 volum util (la NNR) pentru alimentare cu apă şi 
folosinţe hidroenergetice. Apa lacului Bezid este de o calitate bună din punct de vedere 

                                                            
2 Dr.biol. Burian Petru, Starea ecologica a lacului de acumulare BEZID, 
http://www.pescuitul.ro/ps/page.php/id/bezid/nav/4/ 
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ecologic dar şi al folosinţelor umane. 3 Luciul apei are cca 150 ha. 

În lacul Bezid, Direcţia Apelor Mureş în colaborare cu AJVSP Mureş a demarat un program 
de populare a lacului cu specii piscicole încă din anul 1996. Astfel, în lac se regăsesc 
următoarele specii piscicole: ştiuca, şalău, crap, păstrăv curcubeu, caraş, platica, avat, 
babuşca, roşioara, biban, crap fitofag, amur, etc.   

Vegetaţia 

Datorită aşezării teritoriului în mare parte pe terasele râului Târnava Mică într-o depresiune 
relativ bine dezvoltată şi înconjurată de dealuri ce depăşesc pe alocuri 450 m, cea mai mare 
parte a vegetaţiei forestiere este compusă din foioase şi o foarte mică parte din răşinoase. În 
afară de aceste specii de foioase în proporţie mai mică sunt prezente şi păduri de amestec de 
specii de fag, carpen, ulm, paltin, frasin şi cireş, care reprezintă 9 % din totalul vegetaţiei 
forestiere de foioase. Pe şesurile depresiunilor se află întinse terenuri agricole şi pajişti 
secundare. 

Fauna pădurilor nemorale (gorunetelor şi făgetelor)  

Fauna mamiferelor, puternic afectată de factorul antropic, în mare parte este alcătuită din 
rozătoare, dintre care amintim şoarecele gulerat, veveriţă,  diverşi pârşi (Glis glis – pârşul 
mare, Dryomys nitedula – pârşul cu coadă stufoasă, Muscardinus avellanarius – pârşul de 
alun, Elyomis quercinus – pârşul de stejar), în locurile mai umede se întâlneşte şoarecele 
scurmător. Dintre alte mamifere se întâlnesc căprioara, cerbul lopătar, viezurele, jderul, 
mistreţul, vulpea şi iepurele.  

În pădurile de fag şi molid se întâlneşte ursul, lupul, vulpea, rasul, veveriţa, mistreţul, precum 
şi numeroase păsări; în aria depresionară întâlnim iepurele de câmp, vulpea, lupul, dihorul, 
etc. 

Dintre păsări, care sunt mai numeroase întâlnim porumbeii sălbatici, turtureaua, mierla, 
sturzul cântător, câneparul, frunzărita cenuşie, sylvide, cucul, dintre ciocănitoare se întâlnesc 
ciocănitoarea sură şi ciocănitoarea mare. În scopuri cinegetice a fost aclimatizat fazanul, 
originar din Caucaz. Răpitoarele de zi specifice sunt uliul porumbar, eretele. Dintre strigide se 
întâlneşte huhurezul.  

Fauna reptilelor este săracă, foarte rar se întâlneşte vipera, ceva mai comun este şarpele orb. 
Dintre amfibieni se întâlneşte batracianul Rana dalmatina. 

 

                                                            
3 Dr.biol. Burian Petru, Starea ecologica a lacului de acumulare BEZID, 
http://www.pescuitul.ro/ps/page.php/id/bezid/nav/4/ 
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II.2.1.2 Hărţi - planul localizării teritoriului 

Teritoriu ce cuprinde oraşul Sângeorgiu de Pădure şi comunele Bălăuşeri – Fântânele – 
Veţca – Neaua – Ghindari – Chibed – Sărăţeni şi satele aparţinătoare se situează în sud - 
estul judetului Mureş care se află în zona central – nord – estică a ţării în centrul Podişului 
Transilvaniei, fiind cuprins între meridianele 23055’ si 25014’ longitudine vestică şi paralele 
46009’ si 47000’ latitudine nordica. 

Cu o suprafaţă de 6714 km2, ceea ce reprezintă 2,8 % din suprafaţa ţării, judeţul Mureş se 
învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul 
Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la vest cu judeţul Cluj, la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud,iar 
la sud-vest cu judeţul Alba. 
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Regiunea de dezvoltare Târnava 
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Echiparea tehnică a teritoriului – situaţia existentă  
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Zonificarea teritoriului şi funcţiile economice – situaţie existentă  
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Aşezarea geografică a teritoriului este foarte prielnică din punct de vedere a transportului şi 
circulaţiei, fiind uşor accesibilă. 

Teritoriul are un potenţial turistic ridicat, în primul rând prin valorile peisagistice proprii, 
precum prin aşezare, situându-se între cele două puncte turistice recunoscute la nivel 
internaţional, şi anume la nord – est se află Sovata, iar la sud – est Sighişoara.  

Teritoriul este străbătut de Râul Târnava Mică, iar la 1,5 km de oraşul Sângeorgiu de Pădure, 
între anii 1975-1990 s-a construit un baraj, datorită căruia a luat naştere un lac artificial, Lacul 
Bezidu Nou.   

1. Delimitarea clară a teritoriului 

În cele ce urmează vom realiza o scurtă prezentare a fiecărei comunităţi componente a 
microregiunii din punctul de vedere al localizării: 

Singurul oraş care face parte din acest teritoriu este Sângeorgiu de Pădure. 

 Comuna Bălăuşeri. Satele care aparţin acestei comune sunt: Bălăuşeri, Chendu, 
Dumitreni Agrişteu, Filitelnic şi Senereuş. În anul 2002 comuna Bălăuşeri număra 5.064 
locuitori. 

Comuna este situată pe malul râului Târnava Mică la intersecţia DN 13A, DN 13B şi DJ 
142, E60. Prin comună, în satul Bălăuşeri trece calea ferată linia Blaj – Praid. Distanţele 
faţă de principalele oraşe:  

– Târgu Mureş la 24 km; 

– Sighişoara la 26 km; 

– Târnăveni la 36 km; 

– Sovata la 36 km. 

Coordonatele geografice ale comunei sunt:  

– 46 grade 24 minute 0 secunde latitudine nordica; 
– 24 grade 41 minute 0 secunde longitudine estica. 

 

 Comuna Fântânele aparţine de judeţul Mureş, are o suprafaţă administrativă de 6414 ha, 
este situată în sud-estul judeţului şi este mărginită de următoarele comune: 

– Neaua si Sângeorgiu de Pădure la est; 
– Judeţul Harghita la sud-est; 
– Veţca la sud, sud-vest; 
– Bălăuşeri si Acăţari la vest; 
– Acăţari, Păsăreni, Găleşti la nord. 

Teritoriul comunei este traversat de râul Târnava Mică. În comună prin satele 
Călimăneşti, Fântânele şi viforoasa trece  drumul DN- 13A, care leagă judeţul Mureş cu 
judeţul Harghita şi calea ferată cu linia Blaj – Praid. În satul Fântânele este intersecţia 
drumurilor DN–13A cu DJ–134 (Fântânele – Bordoşiu – comuna Veţca) iar la Viforoasa 
se intersectează drumurile DN–13A şi DJ–135A. Din punct de vedere administrativ 
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localităţile aparţinătoare comunei sunt:  cele de lângă drumul principal - Viforoasa, 
Fântânele, Călimăneşti şi cele lăturalnice Roua, Bordoşiu şi Cibu. Cel mai apropiat oraş 
este Sângeorgiu de Pădure la 6,5 km distanţă. Municipiul Târgu Mureş, reşedinţa 
judeţului Mureş este la o distanţă de 30 km. 

Coordonatele geografice ale comunei sunt: 

– 46 grade 56 minute 0 secunde latitudine Nordică; 

– 24 grade 17 minute 0 secunde longitudine Estică. 

 Comuna Veţca  (Veţca, Jacodu, Sălaşuri) este aşezată în partea sud-estica a judeţului 
Mureş, aceasta având limita administrativă cu comuna Săcel, judeţul Harghita, în partea 
de est, şi cu comuna Fântânele la nord, comuna Albeşti la sud, şi cu comuna Nadeş în 
vest.  
Comuna poate fi accesat prin drumul DJ–134 (Fântânele – Bordoşiu – comuna Veţca). 

Reşedinţa judeţului Mureş este la 40 km de la comuna. Cel mai apropiat oraş este  
Sângeorgiu de Pădure, care se afla la 18 km de la Veţca. 

Coordonatele geografice ale comunei Veţca sunt: 

– 46 grade 21 minute 10 secunde latitudine Nordica; 
– 24 grade 47 minute 35 secunde longitudine Estica (coordonate valabile pentru 

centrul de comuna - localitatea Veţca). 

Din punct de vedere administrativ comuna Vetca se învecinează: 

– la nord cu comuna Fântânele; 
– la est cu comuna Săcel, judeţul Harghita; 
– la sud cu comuna Albeşti; 
– la vest cu comuna Nadeş; 
– la nord-vest cu comuna Bălăuşeri. 

Veţca este situat între 360m şi 641m deasupra nivelul mării, relieful este alcătuit din 
dealurile: Zsiroshegy, Örhegy, Magashegy, Ilonband teteje, Macskás şi din pârâul Veţca 
şi Jacodu . 

 

 Comuna Neaua este amplasată între valea Nirajului şi valea Târnavei Mici, cu posibile 
atracţii pentru investitorii mici şi turism. 
Comuna are drumul de acces DJ–135A de calitate necorespunzătoare transportului şi 
circulaţiei rutiere. 

Din punct de vedere administrativ comuna Neaua se învecinează:  

– în NV cu comuna Miercurea Nirajului,  
– în NE cu comuna Măgherani,  
– în E cu comuna Neaua,  
– în SE cu comuna Sângeorgiu de Pădure,  
– în SV cu comuna Fântânele şi  
– în V cu comuna Găleşti. 
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Teritoriul comunei Neaua se situează între văile a doua râuri semnificative din 
Transilvania de Est, aproape de limita nord-estică a judeţului Mureş, la 35 km nord-est de 
municipiul Târgu Mureş. În componenta comunei intră satele: Neaua, Vadas, Ghinesti, 
Sânsimion şi Rigmani. 

 Oraşul Sângeorgiu de Pădure (în maghiară Erdőszentgyörgy, în germană Sankt Georgen 
auf der Heide), precum şi satele aflate în administraţie (Bezid şi Bezidu-Nou) se află în 
partea de est, sud-est a judeţului Mureş, în depresiunea Sângeorgiu de Pădure, între 
coordonatele paralela 46°25′49″ latitudine nordică şi meridianul 24°50′30″ longitudine 
estică. Teritoriul administrativ al oraşului Sângeorgiu de Pădure se învecinează cu 
Viforoasa, Vădaş, Neaua, Ghineşti, Trei – Sate, Roua şi Crişeni. Oraşul se întinde pe 
ambele maluri ale râului Târnava Mică, este înconjurat de dealuri şi păduri, fiind 
amplasată la punctul de contact al depresiunilor inter-montane, la o altitudine de 340 
metri.  

Prin oraşul Sângeorgiu de Pădure trece drumul DN–13A prin care pot fi accesate 
principalele centre urbanistice din zonă, astfel:  

– Sângeorgiu de Pădure – Sovata  25 km 

– Sângeorgiu de Pădure – Târgu Mureş          35 km 

– Sângeorgiu de Pădure – Odorheiu-Secuiesc  65 km 

Luând acest oraş ca punct de reper putem stabili că cel mai apropriat aeroport este la 
Târgu Mureş (Aeroportul Transilvania),  la 35 km de Sângeorgiu de Pădure, iar 
autostrada  (Autostrada Transilvania) va trece la 20 km de localitate.  
Prin oraşul Sângeorgiu de Pădure trece calea ferată linia Blaj – Praid. 
Satele aparţinătoare Bezid şi Bezidu – Nou au drum de acces DJ–136 care în oraşul 
Sângeorgiu de Pădure se intersectează cu drumul DN–13A şi duce spre judeţul Harghita. 
 

 Comuna Ghindari este situat pe valea Târnavei Mici intre 550-580 m deasupra nivelului 
marii, 50 km de la municipiul Târgu Mureş, reşedinţa judeţului Mureş. Cele mai 
apropiate oraşe de comună sunt: Sovata  la 15 km  

Satele comunei sunt înconjuraţi de munţii Bekecstető 1082 m, şi de munţii Siklodköve 
1020 m şi dealurile Várhegyesse, Szöllőuta , Gáldobossa. 

Aşadar comuna Ghindari este amplasată în zona cursului superior al Târnavei Mici, 
punctul de contact al Podişului Târnavelor cu piemonturile Carpaţilor Răsariteni. Relieful 
comunei este tipic zonei colinare, frământat cu mari declivităţi, eroziuni de profunzime, 
alunecări de teren. 

Localitatea Solocma este situată în estul teritoriului administrativ al comunei, în valea 
Solocma la 8,5 km spre est de centrul de comună, Ghindari. Localitatea se găseşte la o 
altitudine de 400-420 m, iar dealurile din jur au altitudini de 500-580 m. Dealurile din jur 
sunt acoperite cu păduri. 

Localitatea Abud este situată la 3,oo  km spre nord de Ghindari, centru de comună, valea 
Surducului. Localitatea are o altitudine între 440-460 m, iar dealurile din jur au înălţimi 
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de 545 m - dl. Ciocaş spre vest; de 500 m - dl. Sele Oldal spre nord şi dl. Galamb Oldal 
spre sud. 

Localitatea Ceia are un relief cu pante, cu diferite expoziţii ale dealurilor înconjurătoare 
din Podişul Târnavelor, care dau un aspect deosebit localităţii. Localitatea se află la o 
altitudine între 400 m-500 m şi este străbătută de pârâul Ceia, care se varsă în râul 
Târnava Mică. 

Localitatea Trei Sate aparţine de Comuna Ghindari din judeţul Mureş, este a doua 
localitate ca mărime şi ca importanţă din comună. Este amplasată în zona cursului 
superior al Târnavei Mici, la punctul de contact al Podişului Târnavelor cu piemonturile 
Carpaţilor Răsăriteni. 

 În comună prin satul Trei–Sate şi satul Ghindari trece drumul DN–13A, şi cale ferată 
linia Blaj – Praid. Satele aparţinătoare lăturalnice au drum de acces: Abud prin drumul 
DC–34, Solocma prin drumul DC–45 care se intersectează cu DN–13A în satul Ghindari, 
iar satul Ceia prin drumul forestier care se intersectează cu DN–13A în satul Trei–Sate. 

 Comuna Chibed este situată printre coordonatele : 46 de grade,  56 minute şi 33 secunde 
latitudinea Nordica şi 24 de grade, 96 minute şi 67 secunde longitudine Estică. 
Chibedul este situat la 376 de metri deasupra nivelului mării, relieful lui înscriindu-se în 
peisajul geografic a depresiunii întra-carpatice - Podişul Târnavei. Se întinde pe cele două 
maluri ale râului Târnava Mică şi este mărginită de următoarele comune: 

– La nord Măgherani; 
– La est Sărăţeni; 
– La sud-est Atid jud Harghita; 
– La sud şi vest Ghindari; 

Prin comună trece drumul DN–13A, şi cale ferată linia Blaj – Praid. 
 

 Comuna Sărăţeni se află în N-E judeţului Mureş printre coordonatele: 46°33′0″ 

latitudinea Nordica 24°1′0″ longitudine Estică.  Comuna este situat la 408 de metri 

deasupra nivelului mării, se întinde pe cele două maluri ale râului Târnava Mică şi este 
mărginită de următoarele localităţi: Sovata, Şilea Nirajului, Măgherani, Chibed, Şiclod, 
Atia şi Ocna de Jos. 
Prin comună trece DN 13A şi cale ferată linia Blaj – Praid, este situată la 5 km distanţă 
de oraşul Sovata. 
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II.2.1.3 Populaţie – demografie 
 

Populaţie 2002 2009 Evoluţie1 Soldul 
migrării2 

Soldul 
natural3 

Sub 20 
ani 

2009 

Peste 60 
ani 

2009 

Populaţia 
activă 

Şomaj 
20094 

Total 24732 24958 226 – 79 – 725 6050 5474 13434 672

% 100,00 100,91 0,91 – 0,32 – 2,93 24,24 21,93 53,83 5,00

Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică – Mureş, 
1 Evoluţie = populaţia (stabilă) la 2009 – populaţia (stabilă) la 2002 
2 Soldul migrării = imigranţi – emigranţi (perioada 2002 – 2009) 
3 Soldul natural = născuţi vii – decedaţi (perioada 2002 – 2009) 
4 Şomaj raportat la populaţia activă actuală 2009 
La calcularea datelor relative pentru indicatorii: Evoluţie, Soldul migrării, Soldul natural referinţa a fost anul 2002 
La calcularea datelor relative pentru indicatorii: Sub 20 ani 2009, Peste 60 ani 2009, Populaţia activă, Şomaj referinţa a fost 
anul 2009 

 
 

Evoluţia populaţiei în perioada 2002-2009 

 
 Sursă: Date prelucrate de la Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş 
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Analiza populaţiei 

Anul Populaţia 
Populaţia sub 

20 de ani 
Populaţia peste 

60 de ani 
Populaţia Activă    
(20 - 60 de ani) 

Şomeri 

2002 24732 6423 6021 12288 144

2009 24958 6050 5474 13434 672

Evoluţie 226 -373 -547 1146 528

% 0,91% -5,81% -9,08% 9,33% 366,67%

În perioada 2002-2009 

  Imigranţi Emigranţi Soldul Migrării 
(Imigranţi–Emigranţi) 

Născuţi 
vii 

Decedaţi 

Creştera 
populaţiei 
(Nascuţi-
Decedaţi) 

Total 22 101 -79 2372 3097 -725

%  (Faţă de populaţi 
anul 2002) 0,09% 0,41% -0,32% 9,59% 12,52% -2,93%

Sursă: Date prelucrate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş 

Dinamica populaţiei: 

În intervalul 2002 – 2009 pe teritoriul GAL Târnava Mică Bălăuşeri – Sărăţeni se constată o 
creştere a populaţiei cu 226 de persoane care înseamnă o creştere de 0,91 %. Această creştere 
se datorează următoarelor: 

– în comuna Sărăţeni numărul populaţiei a crescut cu 37,05%,  datorită imigraţiei ilegale 
mai ales a populaţiei de etnie romă; 

– în oraşul Sângeorgiu de Pădure în perioada de referinţă s-a înregistrat o relativă 
stagnare (-0,03%); 

– în restul comunelor se constată scăderea populaţiei, (Bălăuşeri - 2,49%, Fântânele -
2,85%, Chibed - 6,25%, Veţca - 9,08%, Neaua - 11,41%) datorită în mare parte a 
soldului natural (diferenţă mare între decedaţi şi născuţi vii) şi emigrării populaţiei. 

– În comuna Ghindari s-a înregisrat o scădere de peste 35%, datorită faptului că în anul 
2003 satul Chibed a devenit comună independentă cu 1791 de locuitori, iar comuna 
Ghindari a rămas cu 3293 de locuitori. Luând în calcul aceste date, raportat la 
populaţia efectivă a localităţii scăderea populaţiei în comuna Ghindari este numai de 
2,30%, valoare, care comparativ cu celelalte din teritoriu este cel mai mic. Acest fapt 
se datoreşte numărului mare a populaţiei de etnie romă cu spor natural ridicat. 
Populaţia de etnie romă la ora actuală atinge 45-50% din numărul total al populaţiei 
din comună.    

În cea ce priveşte exodul, nu se poate spune că este alarmant. Tabelul de mai sus conţine 
datele oficiale. Trebuie să menţionăm faptul că foarte multe persoane, mai ales tineri lucrează 
în străinătate, care numai ocazional vin acasă, şi dintre care foarte mulţi au dublă cetăţenie.  
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Indicatori comparativi privind rata natalităţii şi mortalităţii la nivel zonal, judeţean şi naţional 
în 2008 

Rata 
Natalitate 

Nivel 
naţional ‰ 

Nivel 
judeţean ‰ 

Microregiune Bălăuşeri 
– Sărăţeni ‰ 

Urban 10,3 10,7 10,18 

Rural 10,4 12,3 13,11 

Rata 
Mortalitate 

Nivel 
naţional ‰ 

Nivel 
judeţean ‰ 

Microregiune Bălăuşeri 
– Sărăţeni ‰ 

Urban 9,7 10,2 12,51 

Rural 14,3 13,5 16,96 

Sursă: Date prelucrate de la Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş 

 

Indicatori comparativi privind rata sporul natural 

Spor Natural Nivel 
naţional ‰ 

Nivel 
judeţean ‰ 

Microregiune 
Bălăuşeri – Sărăţeni 

‰ 

Urban 0,6 0,5 -3.57 

Rural -3,9 -1,2 -6,14 

Sursă: Date prelucrate de la Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş 

Conform datelor statistice înregistrate pentru anul 2008, se observă o rată a natalităţii 
inferioară, respectiv de 10,18 pentru mediul urban în comparaţie cu 10,7 media judeţeană şi 
10,3 cea naţională. Această tendinţă nu este valabil pentru mediul rural, la mediu rural rata 
medie a natalităţii este superior, respectiv de 13,11. 

 În ceea ce priveşte rata mortalităţii, aceasta este mai ridicată în arealul urban şi rural faţă de 
indicii judeţeni şi naţionali, pentru mediul urban de 12,51 decese la 1000 de locuitori faţă de 
10,2 la  nivel judeţean şi respectiv 9,7 la nivel naţional, iar pentru mediul rural de 16,96 
decese la 1000 de locuitori faţă de 13,5 la  nivel judeţean şi respectiv 14,3 la nivel naţional. 
 

Structura populaţiei după confesiune este: 16727 – Reformată, 3054 – Romano–catolică, 
2453 – Ortodoxă, 1351 – Unitariană, 268 – Adventist de ziua a şaptea, 138 – Greco–catolică, 
133 – Penticostală, 4 – Evanghelică de confesiune augustană, 11 – Creştină după evanghelie, 
6 – Evanghelică, 420 – altă religie, 53 – fără religie, 6 – Atei, 108 – Nedeclarată. 
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Ortodoxa

Romano-catolica

Greco-catolica

Reformata

Evanghelica de confesiune
augustana
Unitariana

Penticostala

Adventista de ziua a saptea

Crestina dupa evanghelie

Evanghelica

Alta religie

Fara religie

 

Structura populaţiei după naţionalitate:  

În cursul istoriei componenţa etnică a populaţiei a cunoscut modificări. În urma colonizării 
zonei de secui şi saşi, localităţile Agrişteu, Filitelnic şi Senereuş au fost  populate cu saşi. 
Începând din secolul al XVIII-lea au fost aduşi şi iobagi români în zonă. Regimul comunist a 
vândut populaţia de etnie sasă Germaniei. Astfel, după 1970 saşii au emigrat aproape în 
totalitate. 

Conform recensământului din 2002 a rezultat următoarea structură etnică: 84.96% sunt 
maghiari, 8.62% români, iar 6.31% romi, 0.08% germani, 0.03% altă etnie. Astfel majoritatea 
populaţiei este maghiară. 

Conform Planului de Dezvoltare a Regiunii Centrale, cea mai mare pondere al romilor din 
judeţele regiunii Centru este în judeţul Mureş. Acest fenomen se poate observa şi în acest 
teritoriu, unde sunt mulţi romi, dar care nu rezultă din recensăminte deoarece mulţi dintre ei 
nu recunosc faptul că fac parte din etnia amintită.  

Populaţia de etnie romă este în creştere în aproape toate localităţile din judeţul Mureş, la fel şi 
în acest teritoriu. Ponderea romilor în judeţul Mureş între anii 1992-2002 a crescut de la 5.7% 
la 7%. Romii, în general nu sunt integraţi în societate, au probleme educaţionale şi trăiesc în 
situaţii dezavantajoase.  
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Analiza sărăciei pe baza datelor din ghid 

 

Explicaţii:  * în anul 2002 datele la Comuna Ghindari este inclus şi actuala Comuna Chibed, care în 2004 a 
devenit independent. 
** la calculul ratei sărăciei pe teritoriu în numărul total al  populaţiei am inclus şi populaţia comunei 
Sărăţeni cu toate că în 2002 comuna nu figurează în evidenţe, fiind încă localitate aparţinătoare de 
Oraşul Sovata, devenind independent în anul 2004. 

Înainte  de a trage concluzii din datele disponibile privind situaţia teritoriului trebuie 
menţionat faptul că aceşti indicatori  principali datorită contextului socio-economic actual s-
au agravat din anul 2002. 

Cu toate că Sărăţeni era  parte componentă a Oraşului Sovata, şi nici după descindere nu a 
primit niciun calificativ privind sărăcia, există o mare parte a locuitorilor care trăiesc sub 
pragul sărăciei. La capitolul POPULAŢIE  s-a arătat mărirea numărului populaţiei în această 
comună din cauza imigrării ilegale, în majoritate din rândul etniei rome.  

În ciuda faptului că din Sărăţeni şi Sângeorgiu de Pădure nimeni nu este considerat sărac 
(după datele de mai sus), cifrele arată  că raportat la populaţia totală pe teritoriul nostru 
proporţia celor săraci în totalul populaţiei este ridicată, având valoarea de 22,8%.  

 În concluzie se poate spune că numărul celor care trăiesc sub pragul sărăciei (fiind de 5630 
persoane) depăşeşte de exemplu numărul celei mai mari comunităţi de pe teritoriul  GAL 
(Oraşul Sângeorgiu de Pădure are 5601 locuitori).     

Şi acest indicator justifică necesitatea politicilor, măsurilor şi fondurilor care conduc la 
dezvoltarea teritoriului, şi micşorarea sărăciei. 

Deoarece pe lângă agricultură industria a fost ramura care a asigurat cele mai multe locuri de 
muncă în teritoriu odată cu închiderea unităţilor industriale au apărut probleme de ocupare a 
forţei de muncă şi agravarea sărăciei. 

Restructurarea industrială a teritoriului a fost o perioadă lungă şi dureroasă.  După schimbările 
din 1989 unităţile economice industriale au fost închise. Cele noi apărute în domeniul 

Cod 
judeţ 

Cod 
regiune 

Denumire 
localitate 

Denumire 
județ 

Denumire 
regiune 

Număr 
gospodarii la 
recensământ

Număr 
persoane in 

gospodarii la 
recensământ 

Rata 
sărăciei %

Profunzimea 
sărăciei 

(Deficitul de 
consum) - 

Index        % 

Severitatea 
sărăciei - 
Index   % 

Număr 
săraci 

26 7 Bălăuşeri MURES Centru 1709 5051 31,5 10,8 5,3 1592 

26 7 Fântânele MURES Centru 1716 5054 29,6 9,4 4,4 1494 

26 7 Ghindari* MURES Centru 1716 5054 37,4 13,0 6,4 1494 

26 7 Neaua MURES Centru 619 1544 46,0 15,5 7,4 711 

26 7 Veţca MURES Centru 367 862 39,3 13,2 6,4 339 

26 7 Total MURES Centru 6127 17565 32,1 10,8 5,2 5630 

Teritoriul GAL** MURES Centru   24732 22,8     5630 
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prelucrării lemnului, fabricarea cărămidei, industriei textile precum şi industriei alimentare nu 
au putut absorbi forţa de muncă disponibilizată.  

Teritoriul nostru a fost afectat destul de mult, fiindcă am avut 2 mari unităţi industriale, care 
în total aveau peste 750 de angajaţi.  

Termocentrala de la Fântânele construită în anul 1951, fala de odinioară a comunei, avea 430 
de muncitori dintre care 95% calificaţi şi-au pierdut locul de muncă.  

În Fântânele, în prezent, forţa de muncă este absorbită de câteva firme private, destul de mari. 
De exemplu, aşa-numita fabrică de melci, Escargo, care mai nou şi-a extins activitatea cu o 
fabrică de uleiuri pentru industria cosmetică cu 67 de angajaţi. Există şi o fabrică de mobilă, 
unde lucrează peste 30 de oameni, şi o firmă de textile cu punct de lucru local, unde lucrează 
20 de oameni. În fine cca 300 de angajaţi lucrează în firme şi ca persoană fizică autorizată, 
care a arată că ocuparea forţei de muncă este scăzut. 

Recent s-a organizat o licitaţie electronică, de către Termoelectrica Bucureşti, pentru 
repornirea centralelor. Preselecţia a avut loc şi se pare că există un investitor, un grup de firme 
din SUA. S-ar constitui astfel o societate pe acţiuni în care Termoelectrica ar urma să deţină 
30 de procente, iar diferenţa, investitorul de peste ocean. Asta ar însemna câteva sute de locuri 
de muncă. 

Fiindcă este uşor accesibilă, situată lângă DN13A, pe traseul Bălăuşeri-Sovata în legătură cu 
Termocentrala Fântânele nu demult s-a mai ivit ideea de a-l introduce în circuitul turistic. Este 
vorba de aşa-zisul "turism industrial", prin care hale dezafectate sau fabrici închise de foarte 
multă vreme au fost transformate în adevărate atracţii turistice.  

Fabrica de in de la Ghindari a oferit venituri sigure pentru 320 de oameni din teritoriu. După 
anul 1989 a intrat în declin şi oamenii au rămas fără loc de muncă.  Această forţă de muncă în 
parte a fost atrasă de unităţi noi înfiinţate (cca 250)  din localitate şi din Chibed mai ales. 
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II.2.1.4 Patrimoniu de mediu 
 

Numele zonei Suprafaţa în ha Caracteristici   principale   (clasificarea   directivelor 
privind Habitatele, Păsări, Habitate şi Păsări) 

ROSPA0028 Dealurile 
Târnavelor – Valea 

Nirajului 

Total: 85217 ha
Pe teritoriul 

GAL: 30925 ha

Este declarată arie specială de protecţie (SPA) de O.M 
739/2007 privind declararea ariilor de protecţie 
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 
ecologice Natura 2000 în Romania. Cuprinde terenuri 
împădurite cu păduri de foioase fag şi stejar, păşuni şi 
fâneţe, precum şi terenurile agricole. Este un habitat 
important pentru numeroase specii de păsări de 
importanţă comunitară. 

ROSCI0186 Pădurile 
de stejar pufos de pe 

Târnava Mare 

Total:248 HA 
Pe teritoriul 
GAL< 1 HA 

Este declarată arie specială de protecţie cu Ordinul 
776 din 5 mai 2007 privind declararea siturilor de 
importanta comunitara ca parte integranta a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în Romania. Situl 
cuprinde un mozaic de structuri în ceea ce priveşte 
habitatul 91H0: arborete pure de stejar pufos rarişti de 
stejar pufos, ochiuri stepice şi zone de tranziţie de la 
stejarete termofile spre arborete cu specii mezofile. 

Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru 
conservarea naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de 
pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la 
nivelul întregului continent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii 
Europene denumite generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în 
legislaţia naţională prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe 
baza Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen 
lung „statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost 
desemnat. 

România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană cu privire la 
îndeplinirea acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei 
specii într-o anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. 
Este deci esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost 
desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea 
cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi 
implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.  

Judeţul Mureş deţine valori ale capitalului natural deosebit de importante, prin care, 
contribuie la asigurarea coerenţei reţelei ecologice europene Natura 2000 pe teritoriul ţării. În 
judeţul Mureş, reţeaua Natura 2000 acoperă aproximativ 37% din suprafaţa judeţului.  
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Pe teritoriul nostru există Situl Natura 2000 SPA “ROSPA0028 Dealurile Târnavelor - Valea 
Nirajului” (propus de către ONG “Milvus”) cu importanţă majoră, şi suntem interesaţi cu o 
pondere mult mai mică şi în Situl ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Tîrnava Mare.   

 

Nr. 
Ord. 

Numele Sitului Cod Sit Localitatea Suprafaţa (%) 

1 Dealurile Târnavelor - Valea 
Nirajului 

- din care: 

ROSPA0028  85217 ha 

  pe teritoriul GAL  30925 

    Bălăuşeri 1250  

   Chibed 2416 

   Fântânele 5708 

   Ghindari 6474 

   Neaua 3964 

   Sângeorgiu de 
Pădure 

6335  

   Sărăţeni 1854 

   Veţca 2924 

2. Pădurile de stejar pufos de 
pe Târnava Mare 

ROSCI0186 BALAUSERI <1 

Sursa: www.apmms.ro, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş - Suprafeţe Natura 2000 în judeţul Mureş. 

Ponderea suprafeţelor (din suprafaţa totală a localităţii) din localităţi, care sunt incluse în Situl 
ROSPA0028 Dealurile Tărnavelor-Valea Nirajului: 

Judeţul Mureş: Acăţari (67%), Albeşti (4%), Bălăuşeri (16%), Beica de Jos (2%), Bereni 
(>99%), Chibed(66%), Chiheru de Jos (2%), Coroisâmărtin (1%), Crăciuneşti (48%), Daneş 
(4%), Eremitu (50%), Ernei(<1%), Fântânele (89%), Găleşti (57%), Gheorghe Doja (7%), 
Ghindari (91%), Gorneşti (<1%), Hodoşa(81%), Măgherani (>99%), Miercurea Nirajului 
(45%), Nadeş (74%), Neaua (>99%), Păsăreni (45%),Sângeorgiu de Pădure (78%), Sărăţeni 
(54%), Sighişoara (12%), Sovata (7%), Suplac (<1%), Vărgata (75%), Veţca (78%) 

Judeţul Harghita: Atid (43%), Corund (8%), Lupeni (3%), Praid (9%), Săcel (24%)
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Regiunea delimitată geografic Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului se situează în partea 
estică şi sud-estică a judeţului Mureş incluzând o mică parte din vestul judeţului Harghita. 
Situl poate fi accesat din oraşul Tg.Mureş pe DJ 135, DN 13 si DJ 153 A. Dinspre oraşul 
Sovata se poate ajunge pe DJ 153. Este accesibil dinspre vest pe drumul naţional E 60 şi DN 
15. Dinspre sud-vest din comuna Bălăuşeri aflată pe drumul naţional E 60 şi dinspre nord 
(oraşul Reghin) pe DN 15 iad dinspre NE pe DN 13 B. Dinspre Sighişoara, prin Cristuru 
Secuiesc putem accesa pe DJ 136. Pe ruta Băşăuşeri – Sovata trecem pe o mare porţiune a 
sitului pe DN 13A. 

Situl ROSPA0028 Deaurile Tărnavelor – Valea Nirajului 28,este declarată arie specială de 
protecţie ( SPA) de O.M 739/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică 
ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în Romania. 

Biotopuri principale pe teritoriul Sitului 

Construcţii antropice discontinue (3%) 

Terenuri arabile neirigate (10%) 

Vii (3%) 

Livezi (2%) 

Păşuni (19%) 

Zone cultivate complexe (2%) 

Terenuri agricole cu suprafeţe semnificative de vegetaţie naturală (20%) 

Păduri de foioase (36%) 

Zone de tranziţie păduri-tufărişuri (5%) 

Specii de pasări calificative  

Crex crex 

Aquila pomarina 

Caprimulgus europaeus 

Dendrocopos medius 

Lanius collurio 

Lullula arborea 

Pernis apivorus 

Zonă caracteristică de deal care se situează de-a lungul râurilor Târnava Mică şi Niraj la 
altitudinea între 304-1090m. 

Deşi este o zonă relativ des locuită, dispune de habitate valoroase şi o biodiversitate bogată, 
reflectată în numărul mare de specii importante de păsări cu efective mari. Regiunea este 
importantă şi pentru iernatul în număr mare a mai multor specii de păsări răpitoare, dintre care 
amintim şoimul de iarnă. 
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RO034. Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex) 

C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii: acvila 
ţipătoare mică (Aquila pomarina), viesparul (Pernis apivorus), barză neagră (Ciconia nigra), 
huhurez mare (Strix uralensis), cristelul de câmp (Crex crex), caprimulg (Caprimulgus 
europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius) sfrânciocul roşiatic (Lanius 
collurio), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), şoimul de iarnă (Falco columbarius) – iernat.  

Vegetaţia întâlnită este corespunzătoare zonei colinare din subcarpaţi. Intrazonal se întâlneşte 
şi vegetaţia de luncă şi de zone moderat umede. Structura pădurilor şi a pâlcurilor este 
formată din stejar, tei, ulm, carpen, cireş, salcâm etc. din care nu lipsesc componentele tipice 
de faună reprezentative pentru zonele colinare din subcarpaţi. Cele mai importante specii de 
mamifere fiind ursul, lupul, mistreţul, căpriorul, diverse specii de mustelide, etc.  Zona este 
importantă din punct de vedere avifaunistic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul IBA (Important Birds Area) sau, în traducere, AIA – Arii de Importanţă 
Avifaunistică – reprezintă un efort la nivel mondial de a identifica cele mai importante arii 
pentru menţinerea populaţiilor de păsări sălbatice şi de a concentra activităţile de conservare 
pentru protecţia acestor suprafeţe. 

Lansat de BirdLife International (1989 – primul inventar european AIA), acest program 
reprezintă un mod eficient de a identifica priorităţile de conservare in zone cheie. Program 
acceptat de către Uniunea Europeană ca fiind de o importanţă foarte mare pentru conservarea 
păsărilor sălbatice şi a habitatelor acestora, acesta este utilizat pentru a ghida acţiunile de 
management pe acele suprafeţe importante pentru cuibăritul, migraţia, hrănirea si iernarea 
populaţiilor de păsări. In principiu, AIA întrunesc mai mult sau mai puţin următoarele 
condiţii: 
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– găzduiesc efective semnificative ale uneia sau mai multor specii ameninţate la nivel 
global; 

– fac parte dintr-o serie de arii care conţin o gamă de specii cu distribuţie restrânsă; 

– găzduiesc efective deosebit de mari de păsări migratoare sau gregare. 

AIA sunt identificate conform unor criterii standardizate, elaborate de BirdLife şi acceptate la 
nivel internaţional şi trebuie să fie supuse acţiunilor de conservare şi măsurilor de 
management. Prin definiţie, o AIA este prioritară pentru conservare. 

Importanţa reţelei Natura 2000 în judeţul Mureş constă în faptul că prin aceste situri se 
asigură protejarea celor mai importante specii din flora şi fauna sălbatică a judeţului.  

Pe lângă asta, siturile Natura 2000 reprezintă adevărate zone de management durabil, în care 
activităţile umane trebuie desfăşurate astfel încât să nu dăuneze capitalului natural. Impactul 
uman ca factor negativ apare în pe mod deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, 
exploatării forestiere şi construcţiile necontrolate, care pentru zona noastră nu este 
caracteristic. Peisajul are un aspect mozaicat, cu păduri de foioase, pajişti semi-naturale şi 
terenuri agricole extensive.  

În acestă zonă a rămas relativ mare suprafaţa împădurită şi păşunile, nefiind transformate în 
terenuri arabile. Ecosistemul original a rămas în mare parte neschimbată, nu au fost folosite 
chimicale în cantităţi dănătoare. 

Din punct de vedere social, reţeaua Natura 2000 are o funcţie recreativ – turistică, care poate 
fi exploatată de comunităţile locale prin dezvoltarea turismului. 

Considerăm că mediul natural ferit de didferite contaminări are importanţă deosebită în 
protejarea sănătăţii şi în reabilitarea sănătăţii populaţiei. 

Un alt beneficiu pe care îl poate aduce reţeaua Natura 2000 este legat de posibilitatea de a 
accesa fonduri europene, atât pentru protejarea şi menţinerea habitatelor şi speciilor din situri, 
cât şi pentru dezvoltare economică. 

 - Existenţa suprafeţelor mari de păşuni şi fâneţe care însumează 14675 ha =33,12% precum şi 
pădurile cu aproximaziv 10000 ha=22,56% din totalul suprafeţelor în proprietatea 
comunităţilor din zona noastră aparţinătoare Sitului Natura 2000, este o resursă considerabilă 
pentru păstrarea habitatelor speciilor din flora şi fauna existentă. 

- Cu toate că efectivele de animale au scăzut în ultimii 2-3 ani, totuşi există pe teritoriul GAL-
ului: 

– peste 9000 familii de albine,  

– peste 2000 capete de bovine, 

– peste 22000 capete ovine, 

– peste 4000 iepuri de casă, etc. care pot valorifica terenurile, şi celelalte resurse 
existente, necesare producţiei agricole.   
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Folosind oportunităţile oferite de situl Natura 2000 produsele locale se pot promova şi 
valorifca ca produse ecologice, la valoare ridicată.  

Importanţă deosebită are apicultura în această privinţă, care are perspective mari de dezvoltare 
în zonă. 

În Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală există o linie de finanţare pentru 
plăţile de agro-mediu dedicată agricultorilor care menţin şi utilizează tehnici agricole benefice 
pentru siturile Natura 2000. Totodată, în cazul în care există anumite restricţii la utilizarea 
terenurilor, UE oferă compensaţii utilizatorilor sau proprietarilor de terenuri în situri Natura 
2000.  

Unitaţi administrativ-teritoriale pe teritoriul GAL  eligibile pentru Sprijin pentru 
agromediu Măsura 214 din PNDR (şi pentru P2) 

JUDEŢ SIRUTA COMUNA TIP 

MURES 115637 Balauseri 214_1_HNV 

MURES 120478 Chibed 214_1_HNV 

MURES 116796 Fântânele 214_1_HNV 

MURES 117042 Ghindari 214_1_HNV 

MURES 118511 Neaua 214_1_HNV 

MURES 119331 Sângeorgiu de Padure 214_1_HNV 

MURES 120496 Sarateni 214_1_HNV 

MURES 120174 Vetca 214_1_HNV 

Măsura 213 – Plăţi Natura 2000 pe teren agricol şi Măsura 224 – Plăţi Natura 2000 pe 
teren forestier se preconizează a se implementa începând cu anul 2010, deoarece încă nu 
exista planuri de management pentru siturile Natura 2000 (implicit nu se cunosc nici 
restricţiile la care vor fi supuşi fermierii si proprietarii de terenuri forestiere) Ca urmare, 
bugetele disponibile pentru aceste masuri sunt supuse unor estimări extrem de largi datorita 
necunoaşterii la momentul actual a nivelului plăţilor la hectar, a nivelului de restrictivitate a 
cerințelor şi a suprafețelor potențial eligibile; 

Unităţi administrativ-teritoriale eligibile pe teritoriul GAL pentru Sprijin pentru zona 
montana defavorizata - Măsura 211 din PNDR 

JUDEŢ SIRUTA COMUNA TIP 

MURES  116796 Fântânele 211_ZMD_LFA 

MURES  117042 Ghindari 211_ZMD_LFA 

MURES   118511 Neaua 211_ZMD_LFA 

MURES  119331 Sângeorgiu de Padure 211_ZMD_LFA 

MURES   120174 Vetca 211_ZMD_LFA 
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Arii naturale protejate  

Arboretul de Chamaecyparis Lawsoniaana Sângiorgiu de Pădure4 

Amplasare 
Com. Fântânele, satul ROUA.  

Suprafaţa  totală 5,8 ha. 

 Acces: 
Tg Mureş DE E15 - Bălăuşeri - DJ 13 A – Sângeorgiu de Pădure 

Tg Mureş – Viforoasa pe DN13A  Viforoasa – Roua pe DC 46 

Tipul rezervaţiei: forestieră 

Pădurea în care se găseşte Chiparosul de California (Chamaecyparis Lawsoniana) se găseşte 
în etajul forestier al făgetelor de dealuri şi este o pădure artificială de producţie mijlocie cu tip 
de floră Asperula – Asarus. Prezintă interes ştiinţific fiind şi rezervaţie de seminţe I-240-I. în 
UP XVI/UA 42B şi UA-48.  În UA 42B Chiparosul depăşeşte vârsta de 75 de ani şi se găseşte 
în amestec cu fagul provenit din regenerări naturale(60 de ani, respectiv 30 de ani) şi carpen. 
Proporţia Chiparosului este de 60 %, iar arboretul este relativ plurien. Fagul este afectat de 
atacul de Nectria sp. Dimensiunile medii realizate sunt 24 cm diametrul mediu şi 21 m 
înălţimea medie. Mulţi arbori au fost afectate de fenomenul de curbarea trunchiului, datorită 
coeficientului de zvelteţe mare (desime mare). În UA 48 B, Chiparosul este în proporţie de 90 
% , în amestec cu Thuja Occidentalis şi reprezintă rezervaţie de seminţe pentru cele două 
specii componente. Dimensiunile medii realizate sunt 26 cm diametrul mediu şi 20 m 
înălţimea medie, dar au fost inventariate şi exemplare de 60 cm diametru.  

Aspecte geologice / geomorfologice 

Zona este situată în Câmpia Transilvaniei pe dealurile dintre Târnava Mică şi Târnava Mare. 
Formaţiunile aparţin terţiarului superior şi cuaternarului. Frecvent din acestea apar formaţiuni 
sarmaţiene şi panoniene formate din argile, argile marnoase şi nisipuri. Rezervaţia este pe un 
versant mijlociu ondulat cu expoziţie NV, cu înclinare de 10° şi altitudine de 580 m.  

Aspecte hidrologice 

Bazinul hidrografic al râului Târnava Mică. Reţeaua hidrografică este de natură pluvio nivală 
şi subterană. Densitatea reţelei este cuprinsă între 0,4 - 0,5 km/kmp. Debitul minim se 
înregistrează la sfârşitul verii.  

Fauna 
Fauna nu prezintă interes ştiinţific, fiind fauna caracteristică pentru pădurile de foiose din 
zona colinară.  

                                                            
4 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, http://www.apmms.ro/arboretul.shtml 
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II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

Scurtă descrierea a comunelor din microregiune: 

 Bălăuşeri 
Numele localităţii Bălăuşeri şi Agrişteu apare prima dată într-un document scris în anul 1325. 
În cursul istoriei componenţa etnică a populaţiei a cunoscut modificări. După colonizarea 
zonei de secui şi saşi, localităţile Agrişteu, Filitelnic şi Senereuș s-au populat cu saşi, iar 
Bălăuşeri, Chendu şi Dumitreni cu maghiari.  Începând din secolul al XVIII-lea s-au adus şi 
iobagi români în zonă.   
Comuna are martiri ai revoluţiei maghiare din 1848. Trei persoane Horváth Károly, Török 
János, şi Gálfi Mihály au fost executaţi în anul 1854 la Târgu-Mureş (în actuala Piaţa 
Martirilor Secui)  
Regimul comunist a vândut populaţia de etnie sasă Germaniei, care pentru reîntregirea 
naţiunii a plătit o sumă considerabilă după fiecare persoană reîmpatriată. Astfel, după 1970 
saşii au emigrat aproape în totalitate. Comuna se întinde pe lunca Târnavei Mici şi pe dealuri. 
Zona este favorabilă culturii viţei de vie. Vinurile din aceste podgorii au obţinut medalii la 
multe concursuri renumite. 

 Fântânele 

Fântânele este una dintre localităţile cele mai vechi ale microregiunii, numele ei fiind 
menţionat deja în registrul papal din anul 1332. Biserica reformată din localitate datează din 
secolul al XV-lea. Este monument istoric construit în stil gotic. Tavanul este plan, cu casete 
pictate la comanda nobilului Szövérdi Gáspár János în anul 1625. 

În trecutul istoric al comunei se regăsesc nume şi evenimente importante, cu care se 
mândresc localnicii. În tradiţiile lor se respectă şi se păstrează vie amintirea personaje  şi 
evenimente. În anul 1605 în hotarul localităţii Călimăneşti s-a organizat marea adunare 
naţională a Scaunelor Secuieşti, cu ocazia căreia secuimea a jurat credinţă lui Bocskai István, 
îl recunoaşte ca Principe al Transilvaniei şi sprijină lupta revoluţiei condusă de el pentru 
drepturile neamului. 

 La conacul Simén de la Călimăneşti a fost oaspete în data de 30 august 1849  persoana 
marcantă a revoluţiei maghiare, marele poet al naţiunii Petőfi Sándor, iar în anul 1853 marele 
romanticier Jókai Mór. 

Comuna a fost una dintre cele mai importante centre industriale din zonă până la închiderea 
celei mai mari termocentrale din România cu combustie pe bază de gaz metan.  

Populaţia se ocupă de viticultură, de producţia vegetală şi animală. Vinurile de la Călimăneşti 
au reputaţie bună în domeniu.  Producătorii locali au obţinut numeroase medalii de aur la 
concursuri interne şi internaţionale. Crama Călimăneşti este vizitată de mulţi turişti. 

În domeniul meşteşugului putem aminti dantelele făcute de mâinile pricepute ale femeilor din 
Fântânele, care sunt căutate pe piaţă şi sunt cumpărate mai cu seamă de turişti. În afara de 
dantele arta meşteşugului se concretizează în arta picturii mobilierului popular, care este o 
meserie vie încă în comună.  
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 Veţca 

Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1319 ( sub formă de Weichefew – 
denumire de  parcelă),  iar a satului Jacodu din anul 1325. În această zonă s-au găsit 
numeroase urme ale aşezărilor omeneşti străvechi, ca de exemplu cei 11 kg de monede 
romane găsite în hotarul localităţii Veţca.  

Neavând alte posibilităţi locuitorii satelor se ocupă de  agricultură: cultura plantelor şi 
creşterea animalelor. Oamenii sunt foarte harnici, dar din cauza migrării tinerilor către oraşe 
populaţia îmbătrâneşte vertiginos şi face eforturi deosebite să cultive terenurile agricole. Prin  
meşteşugul împletirii paielor fac obiecte artizanale, iar în urma vânzării lor realizează venituri 
suplimentare. Comunitatea păstrează tradiţiile locale şi activează în scopul dezvoltării 
infrastructurii şi a turismului local, care ar diminua dezavantajele provenite din poziţionare 
geografică defavorabile a comunei. Aici încă regăsim natura în starea ei primitivă, care 
încântă privirea şi sufletul omului. Au fost cumpărate de investitori străini,  reabilitate şi 
amenajate mai multe case vechi pentru primirea turiştilor.  

 Neaua 

Existenţa aşezărilor omeneşti pe aceste teritorii se atestă de numeroase documente din timpuri 
străvechi.  Sânsimion, fiind una din cele mai vechi  aşezări din microregiune figurează deja în 
registrul papal  din anul 1332.  

Localnicii se ocupă de agricultură, de cultura fructelor şi legumelor, precum şi de creşterea 
animalelor. În trecut a avut o importanţă deosebită meşteşugul ţesutului la război. 
Îmbrăcămintea, toate textilele necesare pentru gospodării ţărăneşti erau ţesute de femeile 
satelor din fire naturală de lână, cânepă şi in. Este deosebit de frumos portul popular al 
localnicilor cu care se  îmbracă de sărbători. Respectă obiceiurile şi tradiţiile din strămoşi, 
practică meşteşugurile tradiţionale. Au obiceiuri populare pe care le putem cunoaşte din 
cartea etnografului Sz. F. intitulat  Zile însemnate, sărbători şi obiceiuri la Vădaş. 

 Sângeorgiu de Pădure 

Denumirea oraşului se atribuie bisericii deja existentă în anul 1333 şi dedicată lui Sfântu 
Gheorghe, patronul lăcaşului.  

În anul 1614 trăiau aici 71 familii, care presupune 700 de locuitori. Locuitorii oraşului – 
înafara iobagilor români şi ţigani aduşi din alte zone ale judeţului de odinioară – erau numai 
secui. Multe familii cu nume istorice au avut  moşii în Sângeorgiu de Pădure şi în 
împrejurimile lui.  Cele mai importante dintre acestea erau: familia Zeyk, Kornis şi Rhédey. 
Din a doua jumătate a anilor 1600 stăpânul şi proprietarul localităţii era familia Rhédey. 
Rhédey László urmaşul familiei, între anii 1807-1809 a construit frumosul castel (monument 
istoric) în care până în anul 2009 a avut sediul Grupul Şcolar. În anul 2010 s-a început 
restaurarea clădirii. Prin această familie nobilă localitatea are legături cu familia regală din 
Anglia, deoarece stră-străbunica reginei Elisabeta a–II–a  a fost contesa Claudia Rhédey, fiica 
contelui Rhédey László, a cărei mormânt se află în cripta bisericii. 

 Tot în această localitate s-a născut şi Bodor Péter personaj istoric al neamului, care prin 
cunoștințele sale inginereşti a avut rol important în fabricarea tunurilor folosite în revoluţia de 
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la 1848, dar tot de numele lui se leagă şi fântâna muzicală care a existat în centrul oraşului 
Târgu-Mureş (la curgerea apei  cânta melodii frumoase/ copia fântânii se află  la Margit-
sziget, Ungaria) precum şi orga bisericii reformate din Chibed. 

Lacul de acumulare cu suprafaţa de 150 ha, care a fost înfiinţat în locul satului Bezidul Nou 
prezintă o rezervă de potenţial turistic neexploatat încă la nivelul posibilităţilor. Din păcate 
această atracţie importantă păstrează în adâncul ei multe tragedii omeneşti.  În vremea 
comunistă majoritatea sătenilor erau sâmbatarieni, care până la alungarea lor de pe glia 
strămoşească au avut parte numai de persecuţii. În anul 1989 satul a fost inundat, populaţia 
pierzând rădăcinile. Lacul prezintă importanţă deosebită din punct de vedere turistic, al 
dezvoltării turismului de agrement şi de pescuit.  

Bisericile oraşului reprezintă valori arhitecturale. Din punct de vedere al religiei oraşul este 
un model de urmat. Fără conflicte, convieţuiesc aici catolici, reformaţi, ortodocşi, unitarieni, 
Martorii lui Iehova, sâmbatarieni şi oameni aparţinătoare altor culte.  

Oraşul are importanţă economică însemnată. Industria mobilei din lemn are cea mai mare 
pondere în viaţa economică a localităţii. Şi-a păstrat şi tradiţia meşteşugului. Împletiturile din 
nuiele sunt căutate, se valorifică loco şi  ambulant prin pieţe, târguri. Se fac ţesături 
tradiţionale la război. La Bezid se produc obiecte de artă şi articole de consum  din împletituri 
de paie. 

 Ghindari 

Presupuşii fondatori probabili ai aşezării Ghindari erau soldaţii castrumului Maka (cetate 
medievală), al cărui urme se mai regăsesc şi astăzi.  

Date importante. 

Prima atestare documentară este din anul 1507  „Georgius Dosa siculus de Makfalwa is sede 
Maros existente” (fragment din actul de umărire generală împotriva lui Dosa Georgius de 
Makfalwa/ conducătorul răscoalei ţărăneşti din 1514). În 1567 registrul papal aminteşte cu 
22 de porţi. În 1610 a fost înfiinţat prima şcoală  iar în 1791 a fost construit prima biserică 
reformată. Conacul Dózsa a fost construit în 1812-1813. În  1827  comuna a  dobândit 
dreptul de iarmaroc (organizare a târgului de animale) care se oragnizeză şi în zilele noastre.  

Pentru sprijinirea învăţământului în limba maternă maghiară se construiesc două şcoli. Şcoala 
populară Wesselényi (colegiu) fondată în anul 1835, construită între anii 1835-1836,  la 
vremea respectivă a fost singura unitate de învăţământ  din Transilvania, care a oferit 
pregătire didactică mai superioară decăt şcolile elementare. 

Ocopaţia populaţiei peste veacuri a fost creşterea animalelor, cultura plantelor agricole, 
meşteşugul olăritului, şi producerea postavului. Olarii din Ghindari produceau oale din 
ceramică (de uz) de calitate superioară cu pereţi groşi, acoperiţi cu smalţ verde, şi teracote 
pentru sobă având renume zonală.  Produsele lor erau vâdute în târguri pe scimb de cereale. 
În secolul al XX-lea încă lucrau 120 de olari în Ghindari. În zilele mai există meşteri, care 
cunosc tainele meseriei, şi există exemplare deosebit de valoroase din obiecte specifice 
locului, care sunt păstrate în Muzeul Etnografic al satului. 
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 Chibed  
Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1499, unde apare sub denumirea de 
Kijbed. După multe insistenţe în anul 2004 îşi dobândeşte autonomia devenind  comună 
independentă. Populaţia  are tradiţii în prelucrarea lemnului, creşterea animalelor şi 
producerea legumelor. Ceapa roşie este leguma tradiţională a satului reprezentând sursă 
importantă de venituri suplimentare în economia localităţii. Înainte de primul şi între cele 
doua războaie mondiale numeroase edificii au slujit interesele gospodarilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi de trai. Au înfiinţat Cooperativa Furnica pentru o mai 
bună aprovizionare şi desfacere a mărfurilor, presa de ulei, atelier de cardare şi filare a lânii, 
de piuare a postavului, fabrica de ţigle şi cărămizi. Pentru angrenarea maşinilor de forţă s-a 
folosit energia apei Târnavei Mici. Pe malul râului atât în Chibed cât şi la Ghindari sau 
Sângeorgiu de Pădure se înşirau numeroase mori de apă. Erau renumite şi foarte căutate 
postavurile din lână, căruţele, mobilierele populare fabricate de meşteşugarii satului şi 
vândute în târguri. Manufactura ţiglei şi a cărămidei funcţionează şi în zilele noastre. 
Manufactura de prelucrare a lânii există şi în prezent şi produce postav, pături de calitate 
superioară, care sunt recunoscute şi peste hotare. Satul îşi păstrează cu fidelitate tradiţiile 
strămoşeşti, îngrijeşte de valorile culturale, istorice şi arhitecturale. În anul 
1999 s-a înfiinţat Asociaţia Culturală Seprődi János de Chibed, care joacă un rol important în 
viaţa culturală a comunei, în păstrarea, dezvoltarea tradiţiilor locale.  
 În sat  se organizează anual  serbările tradiţionale de farsang (un fel de carnaval), serbările  
culesul viilor, balul căsătoriţilor, şi multe evenimente culturale etc. 

 Sărăţeni 

Prima atestare documentară apare în registrul papal (al impozitelor) din anul 1332, care 
aminteşte de părintele Miklós ca fiind reprezentantul unităţii bisericeşti independente din 
Sărăţeni. Pe parcursul istoriei apare sub diferite denumiri. Denumirea localităţii sub forma 
actuală se datoreşte faptului că sarea extrasă din minele de la Praid  era transportată la oficiul 
de repartizare din Sărăţeni. Clădirea oficiului există şi în prezent. Cercetările şi obiectele 
descoperite arată că în hotarul satului a existat castrul  romanilor, unde  staţiona o subunitate a 
legiunii XIII. Săpăturile efectuate în anii 1950 au confirmat că forma castrului era aproape 
pătrată de 146x140 m, construit din piatră. S-ua descoperit şi monede, vase şi morminte. 

Săpăturile sunt îngreunate de faptul că satul cu construcţiile se află deasupra castrului.   
Existenţa castrului se adevereşte şi prin existenţa denumirilor: Creasta Cetăţii, Pârâul Cetăţii 
etc. Locuitorii satului erau buni gospodari, dar în afara  culturii plantelor şi a creşterii 
animalelor erau şi buni sculptori, sculptând porţi şi hambare frumoase din lemn. Pe parcursul 
timpului a devenit una din cele mai avute comunităţi. Existenţa şi în prezent a fânarelor, 
hambarelor pe lângă case, sunt mărturii ale avuţiei de odinioară.  Turiştii care vin tot mai des 
în sat vizitează cu plăcere aceste gospodării cu case cu prispă şi anexe gospodăreşti. 
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Monumente şi atracţii: 

 Bălăuşeri: 
o Biserica reformată din Agrişteu construită în secolul al XIII-lea, una dintre cele mai 

vechi construcţii din microregiune. 
o Clădirea bisericii evanghelice la Senereuş ridicată în secolul al 

XV-lea (de tip fortăreaţă),  păstrează încă amintirea populaţiei 
de etnie sasă. 

o Biserica catolică de la Dumitreni,  unde anual, în luna august la 
altarul Sf. Maria are loc pelerinajul  confesiunii catolice. 

o Clădirea conacului  gr. Schell. 
 
o Bazarele de la 

Chendu de pe 
lângă drumul E60, unde se valorifică şi 
produsele meşteşugăreşti locale. 
o Sala meşteşugului din Dumitreni. 
o Târgul săptămânal de produse 

(cerealiere din teritoriu, dar nu 
numai) şi mărfuri la Bălăuşeri. 

 
 

 Fântânele: 

o Biserica reformată din localitate din secolul al XV-lea. Este 
monument istoric construit în stil gotic. Tavanul este plan, cu 
casete pictate la comanda nobilului Szövérdi Gáspár János în 
anul 1625. 

o Conacul Simén din Călimăneşti. 
o Conacul  Lázár. 
o Portul popular al localnicilor cu care se  îmbracă de sărbători. 
o Clădirile termocentralei - martorii a erei comuniste dispărute. 

o Arboretul Chiparosul de California (Chamaecyparis 
Lawsoniana) din Roua, care are vârsta de peste 75 de ani şi 
prezintă interes ştiinţific, fiind şi rezervaţie de seminţe.     

 
o Vinurile din Călimăneşti. 

o Casa vinului găzduit de Conacul Simen din 

Călimăneşti.  

o Târgul anual de produse la 25 noiembrie de 

Ziua KATALIN   
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 Veţca: 
o Bisericile catolice şi reformate. 
o Clădirea Bajnóczky. 
o Monumentul eroilor căzuţi,  
o Bazorelieful Visky Árpád (2005).  
o Operele de artă plastică al sculptorului 

Fekete Pál. 

 
 
 
 
 
 
 

 Neaua: 
o Biserica reformată declarată monument de la Sânsimion ( are 

tavan cu casete). 
o Turnul clopotului,  clopotul nou al bisericii (datează din anul 

1836, pe cel vechi o inscripţie indica 778 de ani vechime, 
perioadă în care slujea comunitatea),  

o Biserica reformată din Rigmani şi turnul clopotului. 
o Pivniţele din hotarul satelor, care erau ascunzişuri sigure 

pentru oameni şi hrana necesară în timpul invaziei tătarilor. 
o Portul popular al localnicilor cu care se  îmbracă de sărbători. 

 

 Sângeorgiu de Pădure: 
o Castelul Rhédey reconstruit între 1807-

1809 (monument istoric). 
o Lacul de acumulare cu suprafaţa de 

150 ha înfiinţat în locul satului Bezidul 
Nou. 

o Monumentul „Peretele Plângerii” pe 
malul lacului Bezidul Nou ridicat în 
1995 unde cei alungaţi se întâlnesc 
anual – sprijiniţi în durere de mulţi 
oameni de pretutindeni – să amintească 
îndoliaţi de tragedia satului Bezidul Nou. 

o Biserica reformată medievală, care a  fost  renovată şi lărgită în continuu. În anul 
1732 s-au confecţionat  casetele tavanului navei. În mijlocul tavanului se găseşte 
stema nobiliară a familiei Wesselényi.  Amvonul bisericii  a fost sculptat în anul 
1730 din piatră de sculptorul Sipos Dani. 

o Casele de oaspeţi din casele vechi 
reabilitate pentru primirea turiştilor. 
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o Statuia Sfânta-Maria, care  provine de pe altarul bisericii  inundate  din Bezidul 
Nou. Madona are mărimea naturală a unui om este sculptată din lemn de tei, cu 
ornamentaţii metalice şi de pictură şi 
este una din cele mai importante 
comori de acest gen din Transilvania.   

o Expoziţia microregională de produse 
organizat cu ocazia zilelor Sfântu 
Gheorghe, mai nou în luna august, 
devenind tradiţie din anul 2001, de 
când ani la rând a fost organizată de 
Asociaţia Microregională Târnava 
Mică Bălăuşeri-Sovata. 

 

 Ghindari: 
o Clădirea Wesselényi (fost colegiu), 

construită între anii 1835-1836;  
o Muzeul Etnografic al satului; 
o Monumentul bust de la Ştegfăneşti 

(Trei-Sate) a lui Szent István, primul 
rege creştin al maghiarilor, încoronat 
în anul 1000, cu coroana primită de 
la papa- Silvester al  II-lea;  

o Statuia de la Hoteşti (Trei-Sate) a Sf. 
Gizela soţia regelui Szent István; 

o Statuia prinţului Imre de la Cioc (Trei-Sate), fiul regelui Szent István şi a Sf. 
Gizela; 

o Monumentul bust al baronului Wesswlényi la Ghindari; 
o Conacul Dózsa de la Ghindari construit în 1812 – 1813; 
o Bisericile reformate din Ghindari (1791), Ştefăneşti, şi Cioc (1806); 
o Biserica romano-catolică şi biserica greco-catolică din Cioc; 
o Biserica unitariană din Cioc a fost construită între anii 1792-1798. Turnul acesteia 

este construit din piatră şi are o înălţime de 40 m. În prezent este declarat 
monument de artă; 

o În faţa bisericii unitariene se află un monument dedicat eroilor căzuţi în cele două 
războaie mondiale; 

o Sculpturi în lemn a lui Sándor János din Ştefăneşti (Trei-Sate), şi a altor sculptori; 
o Biserică reformată la Ştefăneşti construită în anul 1890, şi clopotniţa; 
o Clădirea „Barátosi” la Ştefăneşti –declarat monument de artă - care a fost construit 

în secolul al XVIII-lea în stil baroc popular; 
o Biserica reformată la Hoteşti construită în anul 1760, mobilierul bisericii se datează 

din timpul construcţiei; 
o Portul popular al localnicilor cu care se  îmbracă de sărbători; 
o Târgul tradiţional şi expoziţia anuală de animale. 
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 Chibed: 
o Biserica reformată construită în 

anul 1826, în care se află renumita 
orgă construită  de meşterul Bodor 
Péter şi bazorelieful Mátyus 
István; 

o Clădirea şcolii cu clopot, care s-a 
construit după revoluţia maghiară 
din 1848 pentru garnizoana de 
cavalerie a armatei austro-ungare,  

o Fostul sediu al Cooperaţiei 
Furnica proiectat de renumitul 
arhitecht Kós Károly; 

o Monumentul ridicat în anul 1999 de Asociaţia Culturală Seprődi János de Chibed, 
în memoria primei atestări documentare a localităţii,  

o Monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial; 
o Muzeul Satului înfiinţat în anul 1999 de Asociaţia Culturală Seprődi János de 

Chibed; 
o Bust şi un stâlp memorial ridicat în cinstea amintirii profesorului Seprődi János la 

aniversarea de 130 de ani de la naştere; 
o Monumentul-bust al lui Mátyus István primul medic principal al Scaunului de 

Mureş; 
o Monumentul-bust al lui Dr. Madaras Gábor renumit artist, solist de muzică 

populară; 
o Portul popular al localnicilor cu care se  îmbracă de sărbători; 
o Manufactura de prelucrare a lânii, filarea şi ţesutul; 
o Manufactura fabricării cărămizilor şi a ţiglelor. 

 

 Sărăţeni: 
o Şcoala cu clopotniţă din lemn (360 de ani); 
o Porţi secuieşti, şi alte obiecte de uz şi de ornament sculptate 

(cioplite) în lemn; (Reprezentantul de seamă al acestei arte 
este Király Csaba) 

o Monumentul eroilor căzuţi în războaiele mondiale; 

Meşteşugul tradiţional: 

 Bălăuşeri:.  
o Împletitul din pănuşă de porumb în 

localităţile Chendu Mic, Chendu Mare şi 
Dumitreni. Sunt obiecte artizanale şi de 
uz casnic foarte căutate mai ales de 
turiştii străini. Mărfurile sunt vândute în 
magazinele proprii lângă şoseaua E60 
(ruta Bălăuşeri-Sighişoara). Obiectele 
confecţionate de numeroşi meşteri 
(Nagy Margit de exemplu) au valoare 
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o artistică cu reputaţie internaţională. Acest meşteşug are tradiţii de peste 70 de ani şi s-a 
răspândit din Dumitreni în celelalte sate. În anul 1940 după o inundaţie, marea 
majoritate a satului s-a distrus. Popa de atunci a găsit o cale de ieşire  din sărăcie 
pentru localnici, aducând un meşter din Ungaria, care i-a  învăţat pe localnici de 
tainele meşteşugului. Obiectele de uz au fost valorificate mai ales pe produse 
cerealiere în târguri locale şi la mare distanţă.    

o Chendu Mic este renumit de ţesăturile frumoase care sunt căutate pe piaţă; 
o Numeroşi sculptori activează în comună a căror obiecte sculptate în lemn au ajuns în 

afara graniţelor ţării; 
o Cultivarea viei şi vinului. 

 Fântânele: 
o Dantelele făcute de mâinile pricepute ale femeilor din Fântânele; 
o Arta picturii mobilierului popular; 
o Obiecte artizanale şi de uz, din lemn de plop (linguri de lemn, jgheaburi); 

 Veţca: 

o Împletituri din pai, obiecte artizanale de uz şi de ornament; 
 
 

 Neaua: 

o Ţesutului la război; 

o Făcutul pâinii de casă; 

o Pălincă de prune; 

 

Sângeorgiu de Pădure: 
o Meşteşugarii fac împletiturile artizanale de uz 

din nuiele de salcie; 

o Ţesături la război; 

o Împletituri de paie, obiecte de artă şi obiecte de 

uz,  care se produc la Bezid; 

o Sculpturi în lemn 

 

 Ghindari: 
o Sculpturi în lemn a lui Sándor János din 

Ştefăneşti (Trei – Sate), şi a altor sculptori; 

o Ţesut la război a covoarelor; 
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 Chibed: 
 

o Manufactura ţiglei şi a cărămidei, 
care funcţionează şi în zilele 
noastre; 
 

o Cultivarea cepei roşii;  
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Sărăţeni:  
o Sculptură şi cioplit în lemn: 

porţi şi alte obiecte; 

o Ţesutul la război;  

 
 
 
Evenimente importante: 

 Expoziţia microregională de produse cu 
vânzare organizat la Sângeorgiu de Pădure; 

 Zilele Comunei şi Oraşulşui – organizat în 
fiecare an în comunele şi oraşul microregiunii; 

 Farsang (un fel de carnaval) – organizat în 
fiecare an în luna februarie in comuna Chibed 

 Serbările  şi balul culesul viilor – organizat în 

o Manufactura de prelucrare a lânii, filarea şi 
ţesutul; 

o Ţesut la război a materialului portului 
popular local şi a covoarelor; 
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fiecare an în comunele microregiunii; 

 Balul căsătoriţilor – organizat în fiecare an în comunele microregiunii; 

 Sărbătorile religioase legate de evenimente culturale, şi tradiţionale, cum sunt: floriile, 
paştele, rusaliile, crăciunul specifice locului. 

 Manifestări culturale legate de serbările naţionale, etnice.  
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II.2.1.6 Economia locală 
 
II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active 

 
Populaţia 

activă 

Salariaţi 
total 

mediu 

Sector 
agricol 

Sector 
industrial şi 
de artizanat

Sector de 
comerţ 

Sector privind 
serviciile 

Construcţii

Total 13434 2400 46 1670 310 244 130 

% 100 17,9 0,3 12,4 2,3 1,8 1,0 
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică – Mureş – Date anul 2009 

Datele de mai sus trebuiesc completate cu menţiunea că numărul salariaţilor în sectorul 
economic  din teritoriu totuşi este mai mare, deoarece sunt câteva întreprinderi, care au adresa 
socială în alte localităţi, dar prin puncte de lucru îşi desfăşoară activitate şi în teritoriul nostru. 

În aceste unităţi mai lucrează aproximativ 400 de oameni. Acest fapt are importanţă din punct 
de vedere economic, mai ales privind veniturile personalului angajat, care este din teritoriu.  

II.2.1.6.2 Agricultură 

 

Zonă de cultură 
de cereale şi de 

creştere a 
animalelor 

Suprafaţa totală 

Terenuri 
agricole 

din care 
neproductive

Păduri Păşuni, 
fâneţe 

Viţă de vie şi 
livezi 

Hectare 38614 28233 1788 10174 14979 207

% 100 73,12 4,63 26,35 38,79 0,54

Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică – Mureş – Date anul 2009 

Comentarii privind economia locală 

Analizând economia agricolă se constată următoarele:  

 Agricultură necompetitivă  
o productivitate scăzută din cauza dotării slabe 

o nivelul majorităţii exploataţiilor agricole este de semisubzistenţă 

o nivelul scăzut al cunoştinţelor profesionale  

Suprafaţa agricolă este retrocedată 100%, dar titlurile de proprietate eliberate pentru 
proprietari ating abia 30%. Mărimea suprafaţei agricole pe  care deţine şi pe care produce o 
familie de agricultori este între 3-5 ha. (cca. 75% din gospodării).  În general aceste 
exploataţii agricole produc pentru consum propriu anumite produse, mai ales cele nesesare în 
alimentaţia familiei, şi în creşterea animalelor din gospodăria proprie. Dacă producţia la 
anumite produse depăşeşte necesarul de consum propriu se schimbă pe produse de la alt 
producător. Aproximativ 20% din exploataţii agricole au între 5-10 ha teren agricol în 
folosinţă, 3% între 10-100 ha, şi abia 2% peste 100 de ha, dar nu mai mult de 200 ha, 
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exceptând o singură unitate care are suprafaţa de 400 ha. Agricultorii care gospodăresc peste 
10 ha, în mare parte au suprafeţe şi în arendă, pe lângă proprietatea proprie. Acest fapt se 
datoreşte moştenirii de secole a formei de proprietate. (În teritoriu au exitat foarte puţini 
moşieri cu proprietăţi mari. În Sângeorgiu de Pădure au existat câteva familii, şi în Ghindario 
familie care aveau  terenuri însemnate în proprietate. În rest aici au trăit ţărani liberi, aveau 
pământ puţin în proprietate, care se moştenea din generaţie în generaţie producând fărâmiţarea 
suprafeţelor, ajunse la suituaţia actuală de după retrocedare). Majoritate exploataţiilor 
agricole sunt de semisubzistnţă.   

În general cei care au exploataţii agricole cu peste 100 ha au ferme mixte de producţie 
vegetală şi animală. Exploataţiile cele mai de succes sunt acelea a căror producţie sunt 
valorificate cu valoare adaugată în cadrul altor unităţi economice (procesare, desfacere) 
proprii ale gospodarului. Cu alte cuvinte proprietarul „stă pe mai multe picioare” din punct 
de vedere economic. 

 Cea mai mare unitate agricolă este societate pe acţiuni constituit pe baza Legii 36/.... în 
Călimăneşti (comuna Fîntînele). Este fermă mixtă. Unitatea dispune de 400 ha teren 
agricol cu structura: 300 ha arabil, 73 ha păşuni, 27 ha vie (nobilă). Are 100 capete 
bovine din care 60 de vaci del apte şi 40 tinetret de prăsilă şi la ăngrăşat. Producţia de 
lapte este valorificată prin unitate de prelucrare de la Sovata. În cea ce priveşte ocuparea 
forţei de muncă calificată nu prezintă importanţă deosebită având numai 2 angajaţi cu 
salarii, dar câştigul obţinut al acţionarilor (din profit şi din subvenţii, plăţi) are importanţă 
economică locală. 

 Cea mai importantă şi complexă exploataţie agricolă (pentru că prelucrarea şi valorifică 
produsele) se află în comuna Chibed.  Are în total 200 ha teren agricol, din care 80 ha  
luate în arendă. Structura terenului este: 40 ha arabil (plante furajere), restul păşuni şi 
fâneţe. Efectivul de animale în medie este de 300 capete de bovine la îngrăşat. Producţia 
de carne obţinută este prelucrată în unitatea din Chibed. Proprietarul exploataţiei are flux 
tehnologic complet pentru valorificarea, procesarea producţiei de carne dispunând de 
abator, unitate de prelucrare cu produse finite de înaltă calitate şi lanţul de desfacere prin 
unităţi locale şi în mai multe judeţe. Exploataţia are personal asigurat din familia 
gospodarului. Din punct de vedere al ocupării forţei de muncă are importanţă deosebită 
linia prelucrătoare şi valorificare (detaliat la capitolul industrie) 

 Exploataţie de genul acesta este şi la Sângeorgiu de Pădure. Are fermă de porci de 1000 
capete şi 120 de ha teren agricol. Carnea se valorifică prin magazinele locale de desfacere 
şi cu valoare adaugată prin restaurant şi pensiune turistică. 

 Ferma de vaci din Sângeorgiu de Pădure are 160 ha teren agricol, majoritate luat în 
arendă. Structura terenului: 120 ha arabil ocupat de plante furajere anuale şi perene şi 
porumb boabe, 40 ha păşuni. Efectivul de bovine este de 110 vaci de lapte. Producţia de 
lapte se valorifică prin centru de prelucrare din Sovata. 

 Ferma de tineret bovin  la îngrăşat în comuna Fântânele cu  80 capete şi 85 ha teren 
agricol, din care 14 ha arabil pentru plante furajere şi porumb boabe, restul păşuni şi 
fâneţe.   
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II.2.1.6.3 Industrie - IMM - Micro-întreprinderi 

Localităţi 
Total 

întrep-
rinderi 

% faţă 
de 

total  

Micro-
întreprinderi 

cu 1-10 
salariaţi 

% 
faţă 
de 

total 

Întrep-
rinderi cu 

10 - 50 
salariaţi 

% 
faţă 
de 

total 

Întrep-
rinderi cu 
50 - 250 
salariaţi 

% 
faţă 
de 

total  

Întrep-
rinderi cu 
peste 250 
salariaţi 

Bălăuşeri 27 15,43 25 14,29 1 0,57 1 0,57 0

Fântânele 47 26,86 43 24,57 3 1,71 1 0,57 0

Veţca 4 2,29 4 2,29 0 0,00 0 0,00 0

Neaua 3 1,71 3 1,71 0 0,00 0 0,00 0

Sângeorgiu 
de Pădure 

57 32,57 51 29,14 5 2,86 1 0,57 0

Ghindari 20 11,43 16 9,14 4 2,29 0 0,00 0

Chibed 11 6,29 9 5,14 1 0,57 1 0,57 0

Sărăţeni 6 3,43 6 3,43 0 0,00 0 0,00 0

Număr 175 100,00 157 89,71 14 8,00 4 2,29 0

% 100,00   89,71  8,00  2,29   0,00
Sursa: ORC Mureş – Date Anul 2009 

 

Comentarii privind industria locală 

 

Persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) 

Localităţi Bălăuşeri Fântânele Veţca Neaua
Sângeorgiu 
de Pădure 

Ghindari Chibed Sărăţeni Total 

Număr PFA 53 60 7 7 103 38 30 16 314

% 16,88 19,11 2,23 2,23 32,80 12,10 9,55 5,10 100,00

Sursa: ORC Mureş – Date Anul 2009 
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Unităţi pe ramuri 

Grupe de activităţi 

Bălăuşeri Fântânele Veţca Neaua 
Sângeorgiu de 

Pădure Ghindari Chibed Sărăţeni Total General 

F.* CA** F.* CA** F.* CA** F.* CA** F.* CA** F.* CA** F.* CA** F.* CA** F.* CA** 
Total 27 14625706 47 13028098 4 380295 3 333020 57 26391154 20 9987795 11 14472530 6 1625162 175 80843760 

A Agricultura, silvicultura si pescuit 3 429550 5 347464 0 0 0 0 1 4696 3 70298 0 0 2 1058970 14 1910978 
B Industria extractiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 51700 0 0 0 0 1 51700 
C Industria prelucrătoare 2 10614521 4 4653636 0 0 0 0 9 13671095 3 4700067 4 1356391 0 0 22 34995710 

D 
Producţia si furnizarea de energie 
electrica si termica, gaze, apa calda si 
aer condiţionat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 
Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 96579 0 0 0 0 0 0 2 96579 

F Construcţii 8 634408 11 253879 0 0 0 0 15 3267418 0 0 2 84903 0 0 36 4240608 

G 
Comerţ cu ridicata si cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

12 2476998 12 5975364 3 254477 3 333020 18 6621420 6 3789584 3 12519777 2 279426 59 32250066 

H Transport si depozitare 0 0 1 123441 0 0 0 0 3 211300 1 203856 1 13222 1 143383 7 695202 
I Hoteluri si restaurante 2 470229 8 1367260 0 0 0 0 5 559700 4 1134014 1 498237 1 143383 21 4172823 
J Informaţii si comunicaţii 0 0 1 40000 0 0 0 0 2 1734684 1 25526 0 0 0 0 4 1800210 
K Intermedieri financiare si asigurări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L Tranzacţii imobiliare 0 0 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30000 

M Activităţi profesionale, științifice si 
tehnice 0 0 3 78649 0 0 0 0 0 0 1 12750 0 0 0 0 4 91399 

N Activităţi de servicii administrative si 
activităţi de servicii suport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O Administraţie publica si apărare; 
asigurări sociale din sistemul public 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P Învățământ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R Sănătate si asistenta sociala 0 0 1 158405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 158405 
S Activităţi de spectacole, culturale si 

recreative 0 0 0 0 1 125818 0 0 2 224262 0 0 0 0 0 0 3 350080 
T Alte activităţi de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q Activităţi ale gospodăriilor private 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
U Activităţi ale organizaţiilor si 

organismelor extrateritoriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sursa: ORC Mureş – Date Anul 2009 
F.*-  Număr firme; CA**- Cifra de afaceri;
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Unităţile raportate la 1000 de locuitori 

Localităţi Bălăuşeri Fântânele Veţca Neaua 
Sângeorgiu 
de Pădure 

Ghindari Chibed Sărăţeni Total 

Total Pers. 
juridice şi 

P.F.A, A.I., I.I. 
80 107 11 10 160 58 41 22 489

Populaţie în 
anul 2009 

5017 4968 791 1366 5601 3217 1679 2319 24958

Densitatea la 
1000 de 

locuitori ‰ 
15,95 21,54 13,91 7,32 28,57 18,03 24,42 9,49 19,59

Sursa: ORC Mureş şi Direcţia Judeţeană de Statistică – Mureş – Date Anul 2009 

Analizând datele de mai sus în contextul naţional, judeţean şi local putem trage concluzii: 

 Media naţională este de 26 de unităţi economice la 1000 de locuitori; 

 Media pe Judeţul Mureş media este de 24,52 de unităţi economice la 1000 de 
locuitori; 

 Media pe teritoriul GAL în localităţi arată discrepanţe, cu pondere cea mai mare pe 
primul se situează oraşul Sângeorgiu de Pădure 28,57 ‰ arătând şi astfel poziţia 
principală a localităţii în economia teritoriului, care este un potenţial centru de interes 
în dezvoltarea locală. Comunele Fântânele şi Chibed prezintă valori apropiate de 
media judeţului. Cea mai mică pondere este în comuna Neaua de 7,32 ‰ 

Luând în considerare că ponderea unităţilor economice (însumând toate tipurile) este de 19,59 
‰, teritoriul se situează mult sub media pe judeţ şi pe economia naţională. Acest fapt arată că 
spiritul antreprenorial al zonei nu este satisfăcător, care se datorează în primul rând lipsei de 
capital şi lipsei cunoștințelor antreprenoriale. 

Cele mai importante unităţi de interes local, cu cifra de afaceri de peste 1.000.000 lei  în 2009. 

Nr. 
Crt. 

Domeniu de activitate Localitatea 
Cifra de 
afaceri 

Nr. 
angajaţi 

1. Fabricarea pâinii 
Agrişteu 

(Com. Bălăuşeri)
10187882 170

2. Prelucrarea şi conservarea crustaceelor Fîntînele 4227311 67

3. Comerţ (produse alimentare + nealim.) Fîntînele 1236599 9

4. Creşterea bovinelor 
Bordoşiu 

(Com. Fîntînele)
200417 1

5. Comerţ (produse nealimentare) Fîntînele 1851661 10

6. Comerţ (produse alimentare + nealim.) Ghindari 2303424 19

7. Mecanică generală Ghindari 2809545 16

8. Prelucrarea lemnului Ghindari 1877132 31

9. Prelucrarea şi comercializarea cărnii Chibed 12173924 114
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10. 
Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

Sângeorgiu de 
Pădure 

1266579 2

11. Telecomunicaţii prin reţele cu cablu 
Sângeorgiu de 

Pădure 
1601182 9

12. Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
Sângeorgiu de 

Pădure 
3880242 22

13. 

Comerţ cu amănuntul 
Hotel şi alte facilităţi de cazare 
Agricultură, Ferma vegetală 
Fermă de creştere a porcilor 

Sângeorgiu de 
Pădure 

1770648 23

14. 
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiseri 

Sângeorgiu de 
Pădure 

1444833 9

15. 
Lucrări de construcţii şi proiectări 
inginereşti 

Sângeorgiu de 
Pădure 

1024459 39

16. Fabriccarea  mobilei 
Sângeorgiu de 

Pădure 
11657765 150

Sursa: ORC Mureş – Date Anul 2009 

Din datele de analiză, rezultă faptul că cele mai puternice unităţi ale teritoriului, sunt din  
sectorul industriei de prelucrare.  Au importanţă deosebită în ocuparea forţei de muncă avînd 
cei mai mulţi angajaţi, dar în fond din acest punct de vedere toate unităţile au importanţă.   

Analizând structura de calificare şi provenienţa resursei umane cu care lucrează unităţile se 
constată:  

 majoritatea forţei de muncă angajată la toate unităţile sunt din teritoriu  (exceptând 
cele care au punctele de lucru care activează înafara teritoriului) 

 personalul are pregătire la locul de muncă pentru partea fluxului tehnologic (pe 
bandă) în care activează 

 aproximativ 50% din personal angajat la persoane juridice are calificare în domeniul 
în care lucrează 

 persoanele fizice dispun de calificare în domeniul de activitate 

 majoritatea salariaţilor au salarii la limită conform calificării lor.  

În cea ce priveşte materia primă ce se foloseşte în fluxul tehnologic se poate spune că  în 
fbricarea pâinii şi a produselor de patiserie, făina rezultată din cereale produse în teritoriu  
sunt folosite numai în proporţie de 10%. Materiile prime complementare  (expl: laptele) sunt 
din teritoriu.  

În industria cărnii cam 30% din animale sacrificate sunt din teritoriu. 

În industria mobilei,  de prelucrarea a fierului materia primă este din import, sau din alte zone 
ale ţării. 

In industria extractivă materia primă este din teritoriu. 

Industria locală are importanţă deosebită şi din punct de vedere al exportului . Fabrica de 
mobilă  de la Sângeorgiu de Pădure şi  unitatea de mecanică generală din Ghindari produc 
exclusiv la export.   
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II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii 

Tipuri de comerţ 
Număr 

total 
% din 

numărul total
Întreprinderi din 
sectorul terţiar 

Număr 
total 

% din 
numărul total

Comerţ cu amănuntul 58 33,00% Transport 7 4,00%
Comerţ  industrial 1 0,57% Turism 2 1,14%
Comerţ agricol 1 0,57% Baruri şi restaurante 19 10,86%

   Telecomunicaţii 4 2,28%
   Sănătate 1 0,57%

   
Reparaţii autovehiculelor 
şi maşinilor 

2 1,14%

   Contabilitate,consiliere 1 0,57%

   
Organizare activ. de 
recreaţie şi culturală 

3 1,71
 

Întreprinderi din sectorul secundar 
(Activităţi prelucrătoare) 

Număr 
total 

% din 
numărul total 

Fabricarea mobilei şi a altor produse din lemn 7 4,00% 

Fabricarea produselor de panificaţie 6 3,40% 

Fabricarea produselor din carne 1 0,57% 

Prelucrarea fierului 2 1,14% 

 Sursa: ORC Mureş – Date Anul 2009 

Comentarii privind comerţul şi serviciile 

Cea mai mare pondere din sectorul comerţului ocupă comerţul cu amănuntul care se 
realizează prin 58 de unităţi cu a cifră de afacere peste 14.000.000 Ron. Are importanţă 
deosebită mai ales privind aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare de bază, dar şi cu 
băuturi alcoolice.  

Comerţul cu ridicata nu este dezvoltată. În teritoriu există o singură unitate de comerţ agricol 
care asigură: seminţe, pesticide, îngrăşăminte celor interesaţi. Aprovizionarea cu materiale 
necesare producţiei vegetale şi animale: îngrăşăminte, pesticide, seminţe, maşini şi unelte se 
face de la Târgu Mureş care este relativ la mică distanţă.  În sectorul agricol ramura de 
prelucrare din teritoriu se aprovizionează prin unităţi de comerţ local în procent de până la 
30%. Produsele agricole sunt vândute la piaţa liberă direct de producători, se fac şi schimburi 
de produse.  

Serviciile către populaţie sunt asigurate în mare parte de persoane fizice autorizate nu prin 
întreprinderi sau persoane juridice, de exemplu: coafura şi manichiură în 6 localităţi 
(insuficiente), servicii funerare în 3 localităţi (insuficient şi necorespunzător standardelor 
actuale), fierar în două localităţi (insuficient), servicii pentru  amenajarea terenului în 2 
localităţi (insuficient), etc. 

Serviciile comunitare: îngrijire, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, organizarea 
evenimentelor culturale, educare şi instruire informală a adulţilor, protecţia mediului se 
realizează în mare parte de ONG – uri din teritoriu. Acest fapt se explică prin faptul că aceste 
servicii nu aduc profit care să stimuleze efectuarea lor prin antreprenoriat. (detaliat la 
capitolul II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale). 
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II.2.1.7 Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale 
 
II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 

 Medical Învăţământ Dotări sportive 

 

 
Spital Medic Dentist Primar Secundar

Univer-
sitate 

Teren de 
fotbal 

Sală     
de sport

Existenţă DA/NU DA DA DA DA DA NU DA DA 

Dacă   NU, indicaţi 
distanţa în km   de  

la centrul terito-
riului pina la cel 

mai aproipiat 
obiectiv menționat 

     25 km   

Comentarii privind serviciile şi infrastructura medico-socială 

Infrastructura socio-medicală a teritoriului nu este la nivelul cerinţelor şi solicitărilor. Dacă 

analizăm infrastructura şi dotarea medicală se poate spune că: 

o Există un singur spital la 24958 locuitori, cu următoarele secţii: interne (parţial), 

pediatrie şi ginecologie. Aici nu se fac intervenţii importante, operaţii din lipsa de 

dotări standard şi personal adecvat. 

o Este insuficient numărul mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă. 

o Din 31 (din care 2 cătune) de localităţi în 12 există dispensare medicale. Serviciile 

medicale de consultare şi de trimitere se desfăşoară mai ale în centrele de comună. 

Populaţia, bolnavii se deplasează cu mijloace de transport în comun sau proprii.  În 18 

localităţi nu există transport în comun.  

o  Cei 12 medici (uman) din care 9 medici de familie (3 specialişti la spital), asigură 

serviciul medical populaţei, revenind 2770 persoane/ 1 medic, care este enormă.  

Medicii şi medicii veterinari acordă servicii în mai multe localităţi, având program alternativ. 

În comunele mai mici Veţca, Neaua medicii au consultaţie de 2-3 ori/săptămână în restul 

zilelor sunt în localitatea de domiciliu dinafara teritoriului. În două comunele Chibed şi 

Fântânele, şi în oraşul Sângeorgiu de Pădure au medicii domiciliul stabil, în rest fac naveta. 

o Pentru ca populaţia din satele dezavantajate să aibă acces permanent la servicii de asistenţă 

medicală  s-a înfiinţat serviciul de îngrijire la domiciliu al Asociaţiei Microregională 

Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata prin Centrul Social şi Medical Fântânele, care acordă: 



50 

- serviciul de îngrijire la domiciliu în 7 comune (6 în judeţul Mureş, 1 în judeţul 

Harghita), anual în medie pentru 580 de persoane vârstnice şi bolnavi cronici; 

- serviciul de asistenţă socială (program special de reabilitare, consiliere, menţinerea 

sănătăţii), pentru 60 de persoane cu dizabilităţi  din toate  comunele teritoriului şi din 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure.   

Asociaţia are 11 angajaţi, din care 8 lucrează nemijlocit în serviciul de asistenţă socială. 

o Serviciul de îngrijire la domiciliu se acordă şi de un alt furnizor în oraşul Sângeorgiu de 

Pădure, dar  care nu are sediul în teritoriu. Lucrează cu 7 angajaţi. 

o În localitatea Sângeorgiu de Pădure există un centru de copii care oferă sprijin pentru 17 

persoane. Acest centru este administrat de către Fundaţia Dove, precum şi de Consiliul 

Local al oraşului şi are 7 persoane angajate.  

Serviciile comunitare: îngrijire, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, organizarea 

evenimentelor culturale, educare şi instruire informală a adulţilor, protecţia mediului se 

realizează în mare parte de ONG – uri din teritoriu. Acest fapt se explică prin faptul că aceste 

servicii nu aduc profit care să stimuleze efectuarea lor prin antreprenoriat. (detaliat la 

capitolul II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale). 

o Transportul în comun este insuficient, şi de slabă calitate. În 13 localităţi există transport 

în comun şi deserveşte 14154 locuitori. Mijloacele de transport sunt cu confort redus. 

o Despre învăţământ cifrele arată că în majoritatea localităţilor încă există şcoală primară. 

În 2 localităţi există probleme în care a distanţa la cea mai apropiată şcoală este la 4, 

adică la 7 km.  

Există disparităţi evidente între dispersia şi dotările unităţilor de învăţământ. Comunele 

dezavantajate din punct de vedere a situării lor geografice faţă  de arterele drumurilor 

principale, din care rezultă scăderea numărului de locuitori şi implicit scăderea numărului de 

elevi,  au dotări insuficiente şi de calitate slabă, cu uzură. Numărul de elevi creşte unde 

numărul populaţiei de etnie romă este în majoritate.  Din păcate aceste cifre sunt evidente 

numai în cazul elevilor din şcoala primară, după care din cauza abandonului şcolar scade 

vertiginos. 

Cu concentrarea subunităţilor cu efectiv scăzut se desfiinţează şcoli, mai ales din satele 

lăturalnice şi elevii sunt transportaţi la unităţi din centrul comunelor sau în comuna vecină 

apropiată. Transportul elevilor nu este un serviciu accesibil fiecărui elev. Sunt comune, care 

nu au mijloc de transport (Veţca, Neaua), dar nici nu au fonduri disponbile pentru 

funcţionarea serviciului. 
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Pentru învăţământ gimnazial există posibilităţi în centre de comună,  iar pentru liceal în 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure, unde există posibilitate de cazare. Şcoala este bine dotată.  

Există proiect în derulare, dar cu fonduri sistate pentru construirea unui Campus Şcolar întreg. 

Aici învaţă peste 1000 de elevi din teritoriu. Dezvoltarea unităţii şi dotarea ei este o necesitate 

reală a teritoriului. 

Posibilităţi de recreere şi de sport 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure dispune de un teren de sport dotat cu cabine, şi o sală de sport 

destul de confortabil, dar deserveşte programul educaţional şcolar, nefiind disponibil 

publicului larg.  Oraşul nu dispune de o sală polivalentă, nici de alte facilităţi care ar permite 

locuitorilor să-şi petreacă timpul liber făcând sport, care este o necesitate reală. Dacă se va 

realiza investiţia de construirea campusului se va construi şi sala de sport conform 

standardelor. 

Lacul de acumulare de la Bezidul Nou este o resursă potenţială pentru dezvoltarea turismului 

de agreement şi de pescuit.  Foarte mulţi turişti, pescari amatori vin în zona lacului, dar din 

lipsa de fonduri şi din lipsa colaborării pozitive din parte Direcţiei Apelor Române cu 

Administraţia Locală nu există un plan de management de administrare şi valorificare în 

folosul teritoriului.  

În comuna Chibed există proiect derulat pentru construirea terenului de fotbal cu vestiare şi 

alte accesorii, dar din cauza fondurilor insuficiente data terminării nu se cunoaşte. În restul 

comunelor nu există nici plan. 

Serviciile comunitare: îngrijire, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, organizarea 

evenimentelor culturale, educare şi instruire informală a adulţilor, protecţia mediului se 

realizează în mare parte de ONG – uri din teritoriu. Acest fapt se explică prin faptul că aceste 

servicii nu aduc profit care să stimuleze efectuarea lor prin antreprenoriat. 

În localitatea Sângeorgiu de Pădure există un centru de copii care oferă sprijin pentru 17 de 

persoane. Acest centru este administrat de către Fundaţia Dove, precum şi de Consiliul Local 

al oraşului prin intermediul celor 7 persoane angajate.  

Există deja planuri referitor la dezvoltarea serviciilor sociale.  

Este necesar fiindcă nu există în teritoriu centru de asistenţă socială cu cazare, adică cămin 

pentru bătrâni. 
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Servicii existente în teritoriu 

Localităţi 

 Număr unitate, persoană Număr locuitori cu posibilităţi de acces 
 Medical Învăţământ Dotări sportive Telecomunicaţii 

Spital 
Farmacie Centru social 

medical 
Dispensar 
medical 

Medic 
Dentist Primar 

Secundar Teren de 
fotbal 

Sală de 
sport 

Internet - 
bandă largă 

Acoperire 
telefonie mobilă 

Reţeaua de 
telefonie fixă Uman Veterinar Uman Veterinar Gimnazial Liceal 

Comuna Bălăuşeri 0 1 0 0 2 2+1● 1 3+1● 6 3 0 4 0 1953 3264 5017 
Bălăuşeri 0 1 0 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1228 1228 1220 
Agrişteu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 766 766 

Dumitreni 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1491 
Filitelnic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 545 545 

Senereuş 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 270 
Chendu 0 0 0 0 1 1● 0 1● 1 1 0 1 0 725 725 725 

Comuna Fântânele 0 1 0 1 2 4+3● 1 1● 5 1 0 3 1 4169 4169 4830 
Fântânele 0 1 0 1 2 4 1 1● 1 1 0 1 1* 2375 2375 2375 
Bordosiu 0 0 0 0 0 1● 0 0 1 0 0 0 0 0 0 251 

Călimăneşti 0 0 0 0 0 1● 0 0 1 0 0 1 0 937 937 937 
Cibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 410 

Viforoasa 0 0 0 0 0 1● 0 0 1 0 0 1 0 857 857 857 
Comuna Veţca 0 0 0 0 1 1● 1● 0 3 1 0 3 0 400 0 791 

Veţca 0 0 0 0 1 1 1● 0 1 1 0 1 0 400 0 400 
Jacodu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 252 
Sălaşuri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 139 

Comuna Neaua 0 1 0 0 1 2● 1 0 4 1 0 1 0 350 0 1366 
Neaua 0 1 0 0 1 1● 1 0 1 1 0 1 0 350 0 350 

Ghineşti 0 0 0 0 0 1● 0 0 1 0 0 0 0 0 0 336 
Rigmani 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 246 

Sânsimion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
Vădaş 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 371 

Oraşul Sângeorgiu de 
Pădure 1 2 1 1 3 6+2● 2+1● 2 2 2 1 3 1 5556 5556 5556 

Sângeorgiu de Pădure 1 2 1 1 3 6 2 2 1 1 1 2 1 4857 4857 4857 
Bezid 0 0 0 0 0 2● 1● 0 1 1 0 1 0 699 699 699 

Bezidu Nou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comuna Ghindari 0 1 0 1 1 1● 1 1● 4 2 0 3 0 2635 2635 3217 

Ghindari 0 1 0 0 1 1● 1 1● 1 1 0 1 0 1461 1461 1461 
Abud 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 163 
Ceie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

Solocma 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 372 
Trei Sate 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1174 1174 1174 

Comuna Chibed 0 1 0 0 1 1● 1● 0 1 1 0 1 0 1679 1679 1679 
Comuna Sărăţeni 0 1 0 0 1 1● 1● 0 1 1 0 1 0 2319 2319 2319 

Total 1 8 1 3 12 12 5 5 26 12 1 19 1 19061 19622 24775 
         12● 5● 3●         1*       

● arată numărul de personal care au program 2 – 3 zile/ săptămână în localitate; * unitatea nu corespunde standardelor;  în acest Centru Social funcţionează grădiniţa; 1Centru de copii 
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1 Modificate după actualizare (anul 2010); 
● Sistem uzat; 
* Există proiect derulat cu fonduri insuficiente; 

Numărul locuinţelor după dotarea cu instalaţii şi dependinţe – Date actualizate1 

Oraşul\ Localitatea 
componenta\ 

Comuna\ Satul 

Numărul 
locuinţe 

 
 

Nr localităţi 
care dispun 

de reţea 
apa/ 

canalizare 

Locuinţe care dispun de: Locuinţe care au: 
Alimentare cu 

apa din 
Canalizare în 

Instalaţie 
electrica 

Încălzire prin 
termoficare 

sau prin 
centrala 
termica 

Bucătărie Baie 
Reţea 
publică 

Sistem  
propriu 

Reţea 
publică 

Sistem  
propriu 

Comuna Bălăuşeri 1623 0/0 0 428 0 393 1547 20 1515 570 
Bălăuşeri 361 0/0 0 169 0 130 335 6 326 201 
Agrişteu 222 0/0 0 39 0 39 202 3 198 68 
Chendu 441 0/0 0 166 0 166 433 10 433 208 

Dumitreni 242 0/0 0 47 0 47 230 1 234 72 
Filitelnic 115 0/0 0 6 0 6 113 0 98 10 

Senereuș 242 0/0 0 5 0 5 234 0 226 11 
Comuna Fântânele 1790 1/1 361* 311 242*● 412 1715 38 1732 974 

Fântânele 803 1/1 361 115 242 216 786 22 787 637 
Bordoşiu 145 0/0 0 19 0 19 138 1 144 20 

Călimăneşti 256 0/0 0 40 0 40 235 6 239 132 
Cibu 96 0/0 0 0 0 0 87 0 96 1 
Roua 175 0/0 0 2 0 2 164 0 157 5 

Viforoasa 315 0/0 0 135 0 135 305 9 309 179 
Comuna Veţca 525 0/0 0 69 0 59 490 0 408 102 

Veţca 231 0/0 0 55 0 45 219 0 226 73 
Jacodu 207 0/0 0 10 0 10 190 0 96 15 
Sălaşuri 87 0/0 0 4 0 4 81 0 86 14 

Comuna Neaua 671 0/0 0 122 0 117 636 1 633 218 
Neaua 153 0/0 0 41 0 36 147 0 148 70 

Ghineşti 181 0/0 0 36 0 36 169 0 177 56 
Rigmani 125 0/0 0 31 0 31 121 1 118 46 

Sânsimion 59 0/0 0 2 0 2 59 0 59 5 
Vădaş 153 0/0 0 12 0 12 140 0 131 41 

Oraş  Sângeorgiu de 
Pădure 2009 1/1 712● 301 452● 501 1906 102 1914 1295 

Sângeorgiu de Pădure 1636 1/1 712● 255 452● 460 1582 102 1568 1234 
Bezid 334 0/0 0 45 0 40 319 0 312 58 

Bezidu Nou 20 0/0 0 1 0 1 4 0 18 2 
Loţu 19 0/0 0 0 0 0 1 0 16 1 

Comuna Ghindari 1511 2/0 261 45 0* 295 1398 30 1274 543 
Ghindari 566 1/0 160 0 0 156 514 14 495 304 

Abud 138 0/0 0 10 0 8 128 0 109 15 
Ceie 63 0/0 0 3 0 3 63 0 58 10 

Solocma 230 0/0 0 27 0 27 212 1 157 29 
Trei Sate 514 1/0 101 5 0 101 481 15 455 185 

Comuna Chibed 802 1/0 248 21 0* 244 769 36 768 444 
Comuna Sărăţeni 594 1/0 154 15 0* 147 565 7 469 263 

TOTAL 9525 6/2 1701 1351 694 2168 9026 234 8713 4409 
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Din datele de mai sus rezultă faptul că 25 de localităţi cu 7824 de locuinţe, 12.900 locuitori nu 
dispun de reţea publică de apă potabilă. 
Sistemul de canalizare nu există nici în localităţile în care este sistem public de apă potabilă 
(Sărăţeni, Chibed, Ghindari, Trei Sate), astfel 29 de localităţi cu 17.600 locuitori nu dispun de 
reţea publică de canalizare. În localităţile unde există sistem public de canalizare (Fântânele, 
Sângeorgiu de Pădure) este uzat şi necesită reconstrucţie totală. În localităţile: Fântânele, 
Ghindari, Chibed, Sărăţeni există lucrări derulate pentru construirea sistemului de canalizare, 
dar din lipsă de fonduri nu sunt finalizate. 
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II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale 

Instituţiile şi organizaţiile din teritoriu cu activitate evidentă  

Localităţi 
Instituţii şi organizaţii existente în teritoriu 

Primării şi 
consiliile 

locale 
Poştă Bancă  

Post de 
poliţie 

Casă de 
Cultură 

Lăcaşe 
de Cult 

Biblio-
tecă 

Muzeu PAPI1 
Asociaţii şi fundaţii 

Profe- 
sionale 

Cultu-
rale 

Sport Alte 

Comuna Bălăuşeri 1 1 0 1 5 9 0 0 0 2 1 1 1 
Bălăuşeri 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
Agrişteu 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

Dumitreni 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Filitelnic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Senereuş 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chendu 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 

Comuna Fântânele 1 1 1 1 3 8 1 0 1 1 1 1 2 
Fântânele 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 
Bordosiu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Călimăneşti 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 
Cibu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Roua 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Viforoasa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Comuna Veţca 1 1 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 
Veţca 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Jacodu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sălaşuri 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Comuna Neaua 1 1 0 1 2 5 0 0 0 2 0 0 0 
Neaua 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Ghineşti 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Rigmani 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Sânsimion 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vădaş 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Oraşul Sângeorgiu 
de Pădure 1 1 1 1 2 5 1 0 1 1 4 1 1 

Sângeorgiu de 
Pădure 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 

Bezid 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
Bezidu Nou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comuna Ghindari 1 1 0 1 3 8 1 2 1 2 1 0 0 
Ghindari 1 1 0 1 1 2 1 1+1* 1 1 1 0 0 

Abud 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ceie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solocma 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Trei Sate 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1● 0 0 0 

Comuna Chibed 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 0 
Comuna Sărăţeni 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1● 1 1 0 

Total 8 8 2 8 19 43 4 3 3 10 10 5 4 
1 Punct de Acces Public la Internet; 
* la Ghindari pe lângă muzeu există şi o galerie de artă; 
●  la Trei Sate şi Sărăţeni asociaţia profesională este a agricultorilor de etnie maghiară;
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Instituţiile publice şi de stat asigură buna funcţionare a localităţilor deservind populaţia 
conform atribuţiilor lor legale şi conform cerinţelor populaţiei. Pe lângă aceste instituţii care 
există în fiecare centru de comună sau oraş, sunt instituţii care desfăşoară activitate în folosul 
comunităţilor cum ar fii:  

 2 bănci; 

 8 unităţi poştale; 

Lăcaşe de Cult există aproape pentru fiecare confesiune, care este reprezentată în teritoriu. În 
medie pentru fiecare 600 de oameni există un lăcaş de cult. 

În fiecare comună există Casă de Cultură, şi fiecare localitate cu peste 300 de locuitori are 
Cămin Cultural. Casele de Cultură, Căminele Culturale au funcţie comunitară complexă. 
Asigură accesul locuitorilor la programe culturale şi sunt spaţii care asigură organizarea 
evenimentelor ospitaliere: nunţi, botezuri, înmormântări, reuniuni, serbări, aniversări, etc. 

Sunt mai multe Case de Cultură din teritoriu care necesită reabilitări: Chibed, Sărăţeni, 
Sângeorgiu de Pădure. 

Posibilităţile cele mai relevante de desfăşurarea a unor evenimente culturale şi de sport sunt 
oferite în oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

La Sângeorgiu de Pădure Casa de Cultură are 
2 angajaţi.  

În această instituţie au loc peste 50 de 
evenimente culturale, familiale sau de 
divertisment.  

Biblioteca oraşului Sângeorgiu de Pădure are 
1 angajat, şi dispune  22.638 de volume de 
cărţi. Este conectată la Internet, astfel 
posibilitatea de extindere a bibliotecii cu 
resurse electronice este posibilă.  

În teritoriu, în general biblioteca funcţionează în Casa de Cultură: Fântânele, Sângeorgiu de 
Pădure, Ghindari, Chibed. În Chibed există două biblioteci una comunală şi cealaltă înfiinţată 
de Asociaţia Culturală Seprődi János de Chibed, având împreună peste 15.000 volume de 
cărţi. Din păcate fondul de cărţi nu este în totalitate corespunzător cerinţelor actuale, 
necesitând fonduri pentru reînnoire sau trecere pe fond electronic. 

Muzeele din teritoriu au o importanţă deosebită fiind martorii tradiţiilor, a vieţii rurale şi 
confirmă obiceiurile strămoşilor, asortimentul uneltelor şi obiectelor de uz din viaţa lor. 
Muzeul din Chibed înfiinţat în anul 1999 de Asociaţia Culturală 

Seprődi János de Chibed, cu 
ocazia organizării aniversării a 
500 de ani de la prima atestare 
documentare a localităţii. Este 
o atracţie turistică, contribuie 
la promovare valorilor locale şi 
a comunei. 

Casa de cultură 
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Muzeul din Ghindari prezintă o colecţie importantă de ceramică, 
vase din lut şi alte obiecte de uz fabricate de meşteri de odinioară 
din localitate. Funcţionează sub egida Asociaţiei Culturale 
Wesselényi.  

Galeria de artă din Ghindari conţine lucrările de artă plastică donate 
de către artişti, care participă la Tabăra de Creaţie anuală organizată 
de Asociaţia Culturală Wesselényi. 

Cele trei PAPI din teritoriu înființat prin finanţare naţională şi sprijinit de Banca Mondială în 
anul 2007 a avut o importanţă relevantă în dezvoltarea informaţională a teritoriului. Cu acest 
program iniţiat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale s-a început de către 
public folosirea internetului broad – band revoluţionând accesul la informaţii şi comunicare în 
teritoriu. Beneficiu acestui program se resimte şi în momentul actual şi există cerinţe faţă de 
extindere şi dezvoltare. 

Activitate organizaţiilor şi aportul lor la dezvoltarea teritoriului 

Datele arată că în teritoriu există 28 de organizaţii civile care sunt active. Raportat la 
numărul total de locuitori care este 24958, se arată că la 890 locuitori există o 
organizaţie. Acest raport este foarte mic. Societatea civilă necesită dezvoltare, 
mobilizare în vederea organizării, participării la viaţa socială comunităţilor, 
eficientizării activităţilor comunitare, luare de atitudini etc. 

Organizaţii active depun eforturi considerabile pentru mobilizarea resurselor în vederea 
dezvoltării teritoriului.  

Comuna Bălăuşeri: 

– În satul Chendu există organizaţie neguvernamentală Fundaţia Providentia, înfiinţat cu 
capital social din donaţii private din Olanda.  Rezultatul acestei colaborări este construirea 
Casei Comunitare lângă parohia reformată şi a Centrului Comunitar în care funcţionează 
cabinetul medical şi de stomatologie. Are importanţă remarcabilă în  asigurarea serviciilor 
medicale locale. 

– Composesoratul Păşunea de Aur Chendu care gospodăreşte 130 ha păşuni şi deserveşte 
agricultori crescători de animale. Organizează şi asigură condiţiile optime de păşunat pentru 
50 de vaci şi 500 de ovine, prin executarea lucrărilor de întreţinere şi  de exploatare eficientă a 
păşunii. Accesează subvenţiile, gospodăreşte patrimoniul şi fondul asociaţiei în beneficiul 
membrilor. Este membru GAL. 

– În satul Agrişteu este Asociaţia Sportivă – Locomotiva, care coordonează activitatea 
echipei de fotbal, cu importanţă locală.   

– Asociaţia Non Profit a Femeilor Creştine din Agrişteu, care are încercări de a mobiliza 
femeile în vederea participării lor la viaţa culturală şi socială a satului. O activitate 
remarcabilă este iniţiativa de întrajutorare între concetăţeni în cazul decesului sau în familie. 
În asemenea cazuri asociaţia strânge donaţiile pentru ajutorarea familiei îndoliate. Este 
membru GAL.    
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– Asociaţia viticultorilor cu două secţii: Chendu şi Călimăneşti. Vinurile obţinute din 
podgoria  noastră sunt de bănă calitate, care au obţinut numeroase medalii de aur la multe 
concursuri naţionale şi internaţionale. Organizează anual în luna martie Concursul Vinului la 
Bălăuşeri. În Călimăneşti funcţionează Crama, prin care se valorifică mare parte din vinurile 
podgorie, fiind atracţie turistică reprezentă are importanţă în promovarea şi dezvoltarea 
economică a teritoriului. 

Comuna Fîntînele 

– În satul Fîntînele este Asociaţia Sportivă Târnava Fîntînele. Sportul, mai ales fotbalul are 
tradiţie, încă din vremea funcţionării termocentralei de altădată, care avea echipă de fotbal în 
divizia C. Are importanţă locală pentru petrecere al timpului liber şi sănătatea tinerilor. 
Echipa de fotbal participă anual la cupa zonală a satelor, şi are echipa formată din 18 
persoane, din care 8 sunt juniori sub 18 de ani. 

– Recent s-a iniţiat Asociaţia pentru Fîntînele, dar încă nu are activitate remarcabilă. 

– În satul Călimăneşti există Asociaţia Culturală Petőfi – Simen membru în GAL, care 
are rol important în organizarea vieţii culturale a localităţii, în păstrarea tradiţiilor şi 
menţinerea vie în conştiinţa localnicilor  a faptelor istorice, memoria strămoşilor. 

– În Fîntînele îşi desfăşoară activitatea două centre ale Asociaţiei Microregionale 
Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata, cu importanţă majoră pentru teritoriu: Centrul Social şi 
Medical  şi Centrul de Instruire pentru adulţi. 

Prin Centrul Social şi Medical  Fântânele se acordă: 

- serviciul de îngrijire la domiciliu în 7 comune (6 în judeţul Mureş, 1 în judeţul 
Harghita), anual în medie pentru 580 de persoane vârstnice şi bolnavi cronici; 

- serviciul de asistenţă socială (program special de reabilitare, consiliere, 
menţinerea sănătăţii), pentru 60 de persoane cu dizabilităţi  în toate  comunele 
teritoriului şi în Oraşul Sângeorgiu de Pădure.   

Centrul de Instruire pentru adulţi acordă: 

- instruire profesională prin cursuri de iniţiere, calificare în mai multe domenii. 

Centrul de instruire funcţionează din 2007 şi a contribuit  la pregătirea profesională în diferite 
domenii a peste 400 de persoane.    

– ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ–BĂLĂUŞERI–SĂRĂŢENI, entitatea cu personalitate 
juridică a GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ. Este înfiinţată pentru elaborarea,  
implementarea strategiei de dezvoltare, a planului de dezvoltare locală în parteneriat, prin 
programul LEADER. 

Comuna Veţca 

– Are o singură asociaţie culturală Pro Veţca, care s-a înfiinţat cu ajutorul financiar al 
localităţii Teloche din Franţa. Rezultatul acestei legături a fost ajutorul financiar consistent 
pentru racordarea localităţii la sistemul de gaze naturale în perioada 2004-2007, şi pentru 
reabilitarea clădirii în care s-a înfiinţat  casa comunitară.  
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Comuna Neaua 

– Comuna are 2 asociaţii profesionale, Asociaţia Crescătorilor de Bovine Comuna Neaua 
(22 ha păşuni luat în arendă de la Consiliul Local) cu 150 membrii şi Composesoratul 
Rigmani (27 ha păduri, 5 ha păşune) cu 40 de membrii, cu personalitate juridică, care au avut 
şi au rol  important în  informarea gospodarilor în reprezentarea lor pentru accesarea 
subvenţiilor, care la început s-a acordat numai grupurilor cu reprezentare juridică  

– Are un cenaclu literar, care nu are personalitate juridică, dar are o activitate culturală 
foarte bogată. Tinerii satelor aparţinătoare de comună sub îndrumarea unui profesor de 
literatură, cu participarea preoţilor, (care toţi sunt tineri), organizează programe culturale, 
evenimente demne de urmat. Biserica reformată de la Ghineşti a organizat ajutorarea 
bătrânilor săraci, care nu au nici familii, prin asigurarea zilnică a unei mese calde. 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure 

În oraş are sediul mai multe organizaţii neguvernamentale: 

– Asociaţia Culturală Bodor Péter cu o activitate remarcabilă, care contribuie la 
îmbogăţirea vieţii culturale a oraşului prin: 

- organizarea evenimentelor culturale, spectacole artistice şi literare; 

-  sub egida ei funcţionează ansamblul artiştilor amatori din oraş; 

- redactarea lunară a ziarului local Erdőszentgyörgyi figyelő; 

Prin accesarea fondurilor externe contribuie la dotarea şcolii locale cu echipamente, unelte şi 
obiecte necesare pregătirii profesionale a elevilor. 

Organizează programe educaţionale de protecţia mediului, concursuri, simpozioane ştiinţifice 
etc. Este membru GAL. 

– Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata are sediul înregistrat în 
oraşul Sângeorgiu de Pădure. Asociaţia este un parteneriat public-privat. Activitatea sa are 
importanţă microregională. Activează în foarte multe domenii, după necesităţile 
comunităţilor: 

- asistenţă socială şi îngrijire prin Centrul Social şi Medical Fântânele; 

- pregătire profesională prin Centrul de Instruire Fântânele; 

- consiliere, accesare fonduri prin Centrul de Consiliere Sărăţeni. 

Prin accesarea de fonduri interne şi externe a contribuit la dotarea subunităţilor proprii, 
primăriilor, şcolilor din microregiune cu echipamente IT, mobilier, materiale didactice, 
echipamente, instrumente profesionale. Prin aceste proiecte finalizate a contribuit la 
dezvoltarea calităţii serviciilor către populaţie, ridicarea nivelului sistemului educaţional din 
teritoriu.   

Prin consilierea şi informarea populaţiei a contribuit la mărirea accesabilităţii fondurilor 
naţionale şi UE către populaţie, care activează în diferite domenii.   
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Prin pregătirea profesională în diferite domenii (dulgher, utilizator calculator, vânzător, 
drujbist, manager, manager proiect, agroturism, îngrijitor vârstnici, asistent personal, 
agricultor etc.) contribuie la ridicarea competitivităţii forţei de muncă pe piaţa muncii şi la 
ridicarea nivelului de ocupare a forţei de muncă în teritoriu.  

Consilierea, informarea precum şi pregătirea profesională sau instruirea  se face în limbile 
maghiară şi română în funcţie de solicitare din partea participanţilor. 

Desfăşoară activitate de promovare a valorilor teritoriului prin publicarea de cărţi  şi alte 
materiale (Cd, ilustrate), organizarea programelor de promovare locale şi externe directe sau 
incluse ca parte componentă din alte programe (Franţa, Ungaria).   

În parteneriat cu alte organizaţii, instituţii din ţară şi peste hotare a realizat multe programe 
culturale, ştiinţifice etc.  

În parteneriat cu Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Sibiu în proiectul LIFE 
întreprinde acţiuni de protejarea şi conservarea biodiversităţii, a speciilor protejate din aria 
Sitului Natura 2000 existentă pe teritoriul GAL. Asociaţia este membru GAL. 

– Asociaţia Lumina Verde, care are obiectiv primordial educaţia, promovarea valorilor şi 
protejarea mediului înconjurător. Pentru atingerea obiectivelor accesează fonduri şi 
organizează programe educaţionale de protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi 
desfăşoară activităţi concrete cu elevi şi tineri. Este membru GAL. 

– Asociaţia Sângeorgiu, care s-a constituit pentru administrarea fondurilor externe primite 
pentru dezvoltarea parteneriatului şi a localităţii din oraşul Varades – Franţa, şi Plan-Les-
Quates Elveţia. Prin activitatea acestei legături parteneriale s-au obţinut fonduri parţiale 
pentru reabilitarea clădirii vechi a spitalului, şi construcţia spitalului de pediatrie modernă. 

– Clubul sportiv Sângeorgiu de Pădure. Are activitate remarcabilă în dezvoltarea secţiei de 
haltere. Se ocupă de  asigurarea condiţiilor materiale şi tehnice antrenamentelor şi  
organizării, desfăşurării concursurilor. 

Comuna Ghindari 

– Activitatea civilă culturală este asigurată Asociaţia Culturală Wesselényi Miklós 
Ghindari, care a fost înfiinţată  în anul 1994. Activează în organizarea evenimentelor culturale 
cu ocazia serbărilor naţionale, tradiţionale locale, religioase. Sub egida ei funcţionează 
Muzeul Etnografic şi Galeria Ghindari. Anual organizează tabăra de creaţie cu participarea a 
cca. 15 artiştilor plastici din ţară şi de peste hotare.  

Galeria Ghindari este situată in Casa de cultură al comunităţii pe 80 m2.  Materialul galeriei 
este extins prin  donaţii de lucrări din partea artiştilor participanţi la taberele de creaţie.  

– În comună activează organizaţiile profesionale: Asociaţia Apicultorilor din Trei Sate şi 
Cercul  Agricultorilor Trei Sate  Filiala Asociaţiei Agricultorilor Maghiari din România. 

– O altă iniţiativă civilă este Asociaţia Uniunea Proprietarilor de Păduri şi Păşuni 
Particulare Filiala Ocolul Silvic Ghindari. Reprezintă interesele a 60 persoane juridice şi 200 
persoane fizice.  
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Comuna Chibed 

– Asociaţia Culturală Seprődi János de Chibed înfiinţat în anul 1999. A organizat  de prima 
dată sărbătorirea primei atestări documentare a localităţii, care însemna 500 de ani în anul 
1999. Acest eveniment a avut un răsunet şi o încărcătură emoţională foarte mare în rândul 
localnicilor, şi  în rândul celor, care au emigrat în străinătate sau aveau domiciliul în alte zone 
a ţării şi au fost invitaţi şi primiţi de cei de acasă.  La eveniment au luat parte peste 1000 de 
localnici şi oaspeţi. Cu acest eveniment s-a creat o tradiţie, care se continuă şi în prezent. Este 
membru GAL. 

Asociaţia a înfiinţat Muzeul Satului, şi Biblioteca proprie. Acestea funcţionează  în parteneriat 
cu Primăria.  A înfiinţat ansamblul folcloric de cântece şi dansuri populare al tinerilor, care a 
funcţionat sub egida asociaţiei până în anul 2004, de când este independent. 

Cu accesarea fondurilor, (subvenţiilor cu ajutorul Asociaţiei Microregionale Târnava Mică 
Bălăuşeri – Sovata) şi prin aport propriu a ridicat monumentul bust, a aplicat placă memorială 
pe casa Seprodi în memoria marelui folclorist, profesor, muzicolog, fiul satului Seprődi János 
(al cărui nume poartă asociaţia). Din fonduri proprii a ridicat o coloană memorială pentru 
înaintaşii renumiţi ai satului în curtea Muzeului şi o coloană memorială marelui folclorist 
Seprődi János şi soţiei lui, Seprődi Katalin, ca un loc de omagiu, fiindcă mormântul lor a fost 
nimicit în cimitirul Házsongárd  din Cluj. 

– Asociaţia Apicultorilor, reprezintă interesele celor care activează în această ramură şi are 
activitate benefică în accesarea subvenţiilor, fondurilor prin care se asigură dezvoltarea 
sectorului privat din domeniu, contribuind la dezvoltarea economică a teritoriului, protejarea 
mediului înconjurător, a mediului de viaţă sănătoasă a locuitorilor.  

– Asociaţia Sportivă din Chibed, are importanţă pentru recreere şi pentru petrecere al 
timpului liber şi sănătatea tinerilor. Localitatea nu dispune de sală de sport, dar este în 
derulare construirea terenului de sport modern, chiar din necesităţile determinate de existenţa 
activităţii sportive locale. Echipa de fotbal participă anual la cupa zonală a satelor. 

Comuna Sărăţeni 

– Cercul Agricultorilor Aranykalász Sărăţeni, Filiala Asociaţiei Agricultorilor Maghiari din 
România – reprezintă interesele agricultorilor de etnie maghiară. Este membru GAL. Are rol 
important în accesarea subvenţiilor acordate producătorilor, şi în informarea directă a 
membrilor despre fonduri şi oportunităţi. Organizează pentru agricultori programe de 
informare,  pregătire şi instruire în limba maghiară, celor care nu vorbesc bine limba română. 
Are peste 50 membri. 

– Asociaţia Culturală Sărăţeni. După o perioadă de stagnare (5 ani),  în anul 2010  şi-a 
reluat activitatea mulţumit entuziasmului tinerilor şi cadrelor didactice locale. Sub egida 
asociaţiei s-a înfiinţat ansamblul folcloric de dansuri populare, care a avut mai multe 
spectacole locale şi două deplasări în străinătate, din care una la festival internaţional de 
folclor din Ungaria.  

– Asociaţia sportivă Sărăţeni administrează echipa de fotbal. Are importanţă locală pentru 
petrecere al timpului liber şi sănătatea tinerilor. Echipa de fotbal participă anual la cupa 
zonală a satelor. 
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II.2.1.9 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

Politicile de dezvoltare locală de dimensiuni mari au avut şi au la bază politici publice ale 
factorilor de decizie judeţene şi locale, bazate pe politicile guvernului şi pe cele ale UE, de 
când sunt accesibile. Acestea se axează pe ridicarea nivelului de trai prin asigurarea mediului 
habitual, economic adecvat comunităţilor din teritoriu: dezvoltarea drumurilor, sistemului de 
apă şi canalizare, a instituţiilor, a serviciilor, a relaţiilor de parteneriat interne şi internaţionale.  

Toate acestea şi asigurarea unor facilităţi speciale au importanţă deosebită în stoparea migrării 
tinerilor spre alte zone. Comuna Fântânele are program prin care asigură tinerilor familişti sub 
40 de ani 250 m2  teren pentru construcţia de locuinţe. 

S-au analizat posibilităţile de alocare a resurselor, a accesării fondurilor necesare atingerii 
obiectivelor  într-un cadru general de acţiune. 

Fiindcă nu toate problemele se pot rezolva, să se atingă obiectivele propuse au fost evidenţiate 
problemele ce se pot rezolva: 

 numai de administraţii publice locale (singuri/împreună, cu sprijin de la guvern sau de 
la UE); 

  în parteneriat public privat local. 

Pentru realizarea obiectivelor s-au făcut eforturi şi s-au alocat fonduri din bugetul local şi s-au 
accesat fonduri de la guvern ori de la UE:   

Investiţii sprijinite prin fonduri europene este: 

 Programul SAPARD:  

 Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC 61 Bălăuşeri – 
Agrişteu – Filitelnic – Senereuş; 

 Program finanţat de Banca Mondială şi finanţare naţională: 

  Comuna Fântânele reabilitarea sălii de sport; 

 Program EBC în comuna Fântânele, Ghindari şi oraşul Sângeorgiu de 
Pădure; 

 Program finanţat de Consiliul European – Europa pentru cetăţeni: 

 comuna Bălăuşeri; 

 comuna Fântânele; 

  comuna Chibed; 

 comuna Sărăţeni; 

 oraşul Sângeorgiu de Pădure. 

 Programe cu finanţare naţională şi locală:  

o Construirea parcurilor şi terenurilor de sport 

 Comuna Ghindari şi comuna Chibed; 
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o Construirea sistemului de apă potabilă: 

 Sărăţeni – Chibed – Ghindari; 

o Construire, reabilitare şcoli: 

 Construirea şcolii în comuna Chibed; 

 Reabilitarea şcolii în comuna Fântânele; 

Politicile de dezvoltare locală  a microregiunii în parteneriat, din care face parte teritoriul 
GAL–ului nostru au fost formulate încă în anul 2001, când s-a realizat primul parteneriat 
public privat între factorii de decizie şi sectorul civil prin înfiinţarea Asociaţiei 
Microregionale Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata.  

Odată cu identificarea problemelor comune  s-au formulat  obiective comune:  

 Dezvoltarea teritorială şi urbanistică, dezvoltare comunitară în raza de 
activitate urmăreşte  necesităţile  evidenţiate,  ajută  la  difuzarea   şi   
dezvoltarea  iniţiativelor inovatoare.       

 Educaţie, învăţământ, dezvoltarea aptitudinilor, sănătate, activitate culturală.  

 Activitate socială, ajutorarea familiilor şi a persoanelor cu situaţie socială 
defavorizată, precum şi sprijinirea a altor categorii cu situaţie similară. 
Promovarea acţiunilor de plasare la locuri de muncă. 

În funcţie de evidenţe fiecare factor a analizat problemele şi s-a elaborat un plan pentru 
rezolvarea problemelor acute şi pe măsura posibilităţilor, resurselor parteneriatului. 

S-a alocat importanţă deosebită relaţiilor parteneriale interne şi dezvoltării relaţiilor externe. 

Astfel s-au realizat foarte multe programe, care paralel cu dezvoltarea infrastructurală au 
rezolvat probleme sociale şi au contribuit la dezvoltarea instituţională a parteneriatului şi al 
sectorului social.  

 Proiecte realizate prin finanţare locală în parteneriat şi finanţare externă (ajutor privat 
şi guvernamental din Olanda, Ungaria, UE) 

 Realizarea Centrului Social şi Medical Fântânele al Asociaţiei Microregionale 
Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata; 

 Realizarea reţelei de îngrijire la domiciliu prin Asociaţia Microregională 
Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata; 

 Realizarea Centrului de instruire pentru adulţi la Fântânele al Asociaţiei 
Microregionale Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata; 

 Realizarea Centrului de Consiliere Sărăţeni (în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Mureş). 

 Program finanţat din fonduri PHARE 

 Dezvoltarea resurselor umane în microregiune realizat de Asociaţia 
Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata; 
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 Program finanţat prin FEADR:  LEADER 

 Parteneriat pentru dezvoltare teritorială, solicitant Asociaţia Microregională 
Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata   

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata a efectuat acţiuni de informare a 
comunităţilor prin întâlniri directe şi prin parteneri şi lideri locali despre oportunităţile de 
finanţare interne şi externe în teritoriu. Acţiunile de informare şi mai târziu de consiliere au 
avut ca rezultat  ridicarea numărului depunerilor de proiecte în sesiunile din 2010 (lista de mai 
jos). 

 Proiecte finanţate  pentru sectorul privat din teritoriu 

o Programul SAPARD: 

 Înfiinţare fermă apicolă de S.C. Bio Total S.R.L. la comuna Sărăţeni; 

 Construire eurofermă zootehnică în localitatea Cibu, comuna Fântânele de 
S.C. Bordosiu S.R.L.; 

 Înființare fermă apicolă în comuna Fântânele de P.F.A. Fulop Zsolt. 

o Program FEADR: 

 Construire şi dotare pensiune turistică Travel de S.C. Travel S.R.L. comuna 
Ghindari; 

 Modernizare şi extindere exploataţie mixtă de P.F.A. Csaszar Agnes 
comuna Fântânele; 

 Modernizarea exploataţiei agricole de P.F. Magyari Sandor comuna 
Fântânele; 

 Creşterea cantităţii şi calităţii produselor apicole destinate comercializării 
de S.C. Kat Apis S.R.L. satul Trei Sate, comuna Ghindari; 

Proiecte din 2010 

 Ferma Apicola de Semi – Subzistenta PF Varga Julianna, Sat Fântânele, 
Com. Fântânele, Jud. Mureș; 

 Ferma Apicola de Semi – Subzistenta PF Varga Rozalia – Renata, Sat 
Călimăneşti, Com. Fântânele, Jud. Mureș; 

 Ferma de Semi – Subzistenta A PF Kiss Miklós, Sat Ghindari, Com. 
Ghindari, Jud. Mureș; 

 Ferma de Semi – Subzistenta PF Numele Ponyori Zoltan, Sat Trei Sate, 
Com. Ghindari, Jud. Mureş; 

 Ferma de Semi – Subzistenta PF Kalman Lajos, Com. Ghindari, Jud. Mureş; 

 Ferma de Semi – Subzistenta Apicola PF Kupás Gyula, Sat Bezid, Oraş 
Sângeorgiu de Pădure, Jud. Mureş; 
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 Ferma de Semi – Subzistenta PFA Bodoni Sandor – Levente, Com. Neaua, 
Jud. Mureş; 

 Ferma de Semi – Subzistenta Apicola PF Mózes György, Oraş Sângeorgiu 
de Pădure, Jud. Mureş; 

 Ferma Apicola de Semi – Subzistenta Péterfi Zoltán, Sat Chibed, Com. 
Chibed, Jud. Mureş; 

 Ferma Mixta de Semi – Subzistenta PF Palkó Erzsébet, Sat Trei Sate, Com. 
Ghindari, Jud. Mureș; 

 Ferma Mixta de Semi – Subzistenta PF Szombatfalvi István, Sat Trei Sate, 
Com. Ghindari, Jud. Mureș; 

 Ferma de Semi – Subzistenta PF Huszár Gyula, Com. Ghindari, Jud. Mureș; 

 Ferma Apicola de Semi – Subzistenta – Felmeri Venczel, Sat. Roua, Com. 
Fântânele, Jud. Mureș; 

 Ferma de Semi – Subzistenta Apicola PF Kiss Dénes, Sat. Trei Sate, Com. 
Ghindari, Jud. Mureș; 

 Ferma de Semi – Subzistenta PFA Dósa László, Sat Trei Sate, Comuna 
Ghindari, Jud. Mureș; 

 Ferma de Semi – Subzistenta PFA Fazakas Csaba, Sat Ghindari, Com. 
Ghindari, Jud. Mureş; 

 Ferma de Semi – Subzistenta A PF Baroti Arpad din Sat Chendu, Com. 
Bălăuşeri, Jud. Mureş; 

 PF. Ferma de Semi – Subzistenta Vegetala Csegzi Tibor, Com. Bălăuşeri, 
Jud. Mureş; 

 Ferma de Semi – Subzistenta A PF Jakab Zoltan, Sat Sărăţeni (Com. 
Sărăţeni), Judeţul Mureş; 
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II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

Legături frăţeşti cu alte localităţi 

Comuna Bălăuşeri  

o Comuna are legături înfrăţite cu Fot din Ungaria iar prin biserica reformată cu o  
localitate din Olanda. Ca rezultat al acestor relaţii:  

- construirea casei comunitare, unde comuna dispune de aproximativ de zece locuri 
de cazare; 

- dotarea şcolii locală cu  calculatoare şi echipamente de imprimat. 

o Şcoala din Agrişteu are relaţii cu o localitate din Olanda. Această localitate a contribuit la 
modernizarea echipamentelor didactice din şcoală. 

o Dumitreni are legături înfrăţite cu comuna Nagyoroszi, din Ungaria şi cu o localitate din 
Olanda. Cu ajutorul acestor  legături a fost construită o casă de rugăciune şi o casă pentru 
tineret. 

Comuna Fântânele  

o Localitatea  Fântânele are legături înfrăţite cu Pétervására din Ungaria iar prin biserica 
locală cu Ócsa din Ungaria. 

o Şcoala din Viforoasa are contacte cu oraşul Middelburg din Olanda. Rezultatul acestei 
legături a fost modernizarea şcolii. 

o Călimăneşti are relaţii cu Pálháza din Ungaria 

o Bordoşiu are legături cu oraşul Saint Biez en-Belinedin Franța. 

o Roua are o congregaţie înfrăţită în America. 

Comuna Veţca 

o Comuna are trei localităţi înfrăţite, una din Franța – Teloche si două din Ungaria – 
Zamárdi, Villány. Legătura cu ei este în mare parte economica, de exemplu cu ajutorul 
localității Teloche comuna are acces la reţeaua de Internet.  

o La ora actuală legăturile de înfrăţire cu localităţile din Ungaria au importanţă deosebită. 
În urma acestor legături s-a conceput un program de dezvoltare a agroturismului. 
Iniţiatorul programului a fost primarul actual al comunei sprijinit de consiliul local şi 
factorii de decizie din localităţile înfrăţite. S-au cumpărat 10 case vechi, s-au renovat şi 
sunt pe cale de a intra în circuitul economic.  

Comuna Neaua 

o Localităţile înfrățite ale comunei Neaua: Ózdszentsimon din Ungaria.  

o Are congregaţii înfrățite din Olanda, ca urmare a acestei relaţii a fost finanţată 
introducerea gazului in comună.  
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o Rigmani are relaţii in Olanda şi în urma căruia s-a primit ajutor pentru construirea casei 
comunitare. 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure 

o Oraşul este înfrăţit cu mai multe localităţi din Ungaria, cum ar fi: Baja, Celldömölk, 
Bélapátfalva, din Franţa: Varades, Cose-sur-Loire, Elveţia: Plan-Les-Quates.  

o Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata are legături în Olanda cu 
Asociaţia Wilde Ganzen, prin reţeaua Internaţională Pannonforrás, cu 5 state din Bazinul 
Carpatic. 

o Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri are legături de înfrăţire şi colaborare 
cu Microregiunea Tarna Mente din Ungaria. 

Comuna Ghindari 

o Comuna Ghindari are relaţii înfrățite cu localitățile Etoy şi Dometia din Elveţia, şi cu 
Püspökladány din Ungaria. Prin aceste relaţii localitatea a beneficiat de sprijin material, 
social şi cultural. Consiliul local din Püspökladány a acordat sprijin financiar şi material 
pentru reabilitarea Casei de Oaspeţi . Între cele 2 localităţi funcţionează programul anual 
de vacanţă a tinerilor, care are caracter reciproc. 

o Satul Trei Sate are o localitate înfrăţită din Ungaria – Báránd. Rezultatul acestei relaţii 
aproximativ 40-50 elevi au participat la excursii de studiu. 

o Ştefăneşti-ul are legături cu comunitatea din Goes din Olanda. Prin această relaţie 
confesională satul a primit sprijin material pentru construirea unui Complex Social care 
asigură loc pentru grădiniţă şi pentru dispensarul medical. 

Comuna Chibed 

o Localitățile înfrățite ale comunei Chibed: Szatymaz şi Zalalövő din Ungaria. Datorită 
acestor relaţii comuna a primit autoutilitară pentru situaţii de urgenţă şi multe persoane 
lucrează vara ca sezonieri cu câştig considerabil în aceste localităţi. 

Comuna Sărăţeni 

o Localităţile înfrăţite ale comunei Sărăţeni: Kőröshegy şi Sátoraljaújhely din Ungaria.  
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 PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE  

  

 Zonă montană în centrul ţării cu accesibilitate ridicată (trecerea 
prin microregiune a drumului E 60); 

 Capital natural de valoare deosebită din punct de vedere al:  
− biodiversităţii asociate terenurilor agricole, inclusiv 

suprafețe cu valoare naturală înaltă (HNV); 
− peisajului; 
− resurselor de apă  

toate având un important rol în asigurarea echilibrului 
ecologic; 

 Existenţa pe suprafeţe largi de teren agricol a practicilor 
agricole tradiţionale extensive, cu consum scăzut de imput-uri 
chimice; 

 Patrimoniu şi valori tradiţionale culturale, istorice, 
arhitecturale; 

 Identitate rurală, stil de viaţă tradiţional, localpatriotism; 

 Există suprafeţe aparţinătoare Reţelei Naţionale de Arii 
Protejate – Situl Natura 2000 „Dealurile Târnavelor – Valea 
Nirajului”; 

 Infrastructură şi utilităţi de infrastructură asigurate: 
A. Noduri importante de transport rutier şi feroviar: 
− Transport marfă şi persoane linia ferată Praid – Blaj la care 

au acces direct 9 localităţi: Bălăuşeri, Fântânele, 
Călimăneşti, Viforoasa, Sg. De Pădure, Ghindari, Trei Sate, 
Chibed, Sărăţeni; 

− Drumuri pentru circulaţia rutieră:  

   Infrastructura şi utilităţi de infrastructură slab dezvoltate: 
− 22 localităţi fără posibilitate de acces feroviar; 
− 18 localităţi cu 5851 locuitori nu au acces la drum 

modernizat; 
−  25 localităţi, 7824 locuinţe cu 12492 locuitori nu dispun de 

reţea publică de apă potabilă; 
− 29 localităţi cu 17600 locuitori nu dispun de reţea publică 

de canalizare. 
− 18 localităţi cu 10546 locuitori nu au transport în comun. 
− 16 localităţi cu 5336 locuitori nu au posibilitate de 

conectare la reţea de telefonie mobilă. 
− 18 localităţi cu 5897 locuitori nu au posibilitate de 

conexiune la internet Broadband; 

 Transportul în comun existent este de slabă calitate ; 

 Insuficienţa acţiunilor de promovare a teritoriului; 

 Inexistenţa BRANDULUI teritoriului; 

 Insuficienţa şi dotarea slabă a structurilor care intervin în 
situaţii de urgenţă; 

 Lipsa drumurilor de acces pentru terenuri agricole; 

 Lipsa şoselei ocolitoare pentru circulaţia maşinilor agricole şi 
pentru ciclism;  

 Titlurile de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere 
retrocedate sunt întocmite în procent scăzut; 

 Nivel scăzut de utilizare a energiei din surse regenerabile; 

 Suprafeţele retrocedate nu sunt comasate, sunt fragmentate în 

PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT
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 localităţi cu acces direct la E 60: Bălăuşeri, Chendu 
reprezentând 2739 locuitori; 

  localităţi cu acces direct la DN 13A: 9 localităţi cu  
16201locuitori; 

− alte drumuri modernizate: 3 localităţi cu 1137 locuitori. 
B. Reţea publică de apă potabilă şi canalizare: 
− apă potabilă: 6 localităţi cu 12 466 locuitori; 
− canalizare: 2 localităţi cu 7101 locuitori. 

C. Transport comun: 
− în 13 localităţi există transport în comun şi deserveşte 14154 

locuitori. 
D. Reţea de telefonie mobilă: 
− 15 localităţi cu acoperire cu reţea de telefonie mobilă, care 

reprezintă acces posibil pentru 19622 locuitori. 
E. Acces la internet: 
− 13 localităţi au acces la internet Broadband cu posibilitate de 

conectare pentru 19061 locuitori; 
− 9 localităţi cu alte forme de conexiuni la internet 

(neperformante). 

 Există centre de interese: Oraşul Sângeorgiu de Pădure (pe 
teritoriul GAL-ului), Oraşul Sovata (limitrofă cu teritoriul 
GAL-ului). 

 Există o staţie de transfer a deşeurilor menajere în comuna 
Bălăuşeri; 

 Există centru de intervenţie în situaţii de urgenţă la Sângeorgiu 
de Pădure; 

 Majoritatea terenurile agricole şi forestiere sunt retrocedate; 

parcele numeroase cu suprafeţe mici;  

 Proprietarii terenurilor retrocedate au vârsta pensionării sau 
peste această vârstă; 

 Lipsa lăcaşurilor de funerarii – caselor mortuare şi a serviciilor 
aferente înmormântărilor conforme cu standardele UE; 

 Animalele sălbatice produc mari pagube în culturile agricole; 
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TERITORIUL 
(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 
(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

 OPORTUNITĂŢI     RISCURI  

    

 Poziţia geografică asigură (posibilităţi de legătură şi trafic) 
conexiuni directe cu celelalte localităţi şi zone ale ţării; 

 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice, Axa Prioritară 3 - Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public; 

 Existenţa finanţărilor disponibile pentru proiecte de mediu, 
energie regenerabilă; 

 Poziţie avantajoasă a regiunii în raport cu proiectele europene 
care vizează infrastructura de transport; 

 Legea care favorizează dezvoltarea pieţei arendării terenurilor 
agricole; 

 Potenţial de a îmbunătăţi managementul resurselor naturale, 
gospodărirea lor durabilă  prin conştientizarea, instruirea şi 
consilierea comunităţilor locale; 

 

   Globalizaţia duce la pierderea specificului zonei, a tradiţiilor si 
obiceiurilor; 

 Degradarea şi poluarea mediului natural din cauza:  
− emisiei de gaze nocive provocate de combinatul chimic din 

oraşul Tîrgu Mureş; 
− exploatarea neraţională a pădurilor; 
− legi indulgente şi inconsecvente faţă de infractori care 

distrug mediul înconjurător; 

 Administrarea de către agenţi externi a Sitului Natura 2000 
„Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului”; 

 Capacitate slabă de absorbţie pe plan naţional al fondurilor UE; 

 Calamităţile naturale; 

 Tendinţe de abandon a activităţilor agricole pe terenurile cu 
productivitate naturală scăzută, care duce la pierderea 
biodiversităţilor existente; 

 Impactul tăierilor ilegale asupra biodiversităţii, climei, 
degradării solului etc; 
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 PUNCTE TARI     PUNCTE SLABE  

    

 Forţă de muncă disponibilă; 

 Existenţa forţei de muncă specializată în diferite domenii 
(energie, industria textilă, prelucrarea lemnului); 

 Existenţa unor meşteri populari cu competenţe în meşteşuguri 
tradiţionale specifice zonei (cioplitul lemnului, împletitul 
pânuşei de porumb, împletitul paielor, ţesutul lânii etc.);   

 Convieţuire adecvată, paşnică a mai multor etnii (români, 
maghiari, saşi, romi etc.) aparţinând la 12  confesiuni;  

 Ospitalitate renumită a localnicilor, şi puterea de păstrare a 
datinilor;  

   Lipsa locurilor de muncă, creşterea numărului de persoane care 
necesită sprijin social; 

 Migraţia forţei de muncă tânără în extern; 

 Natalitate scăzută; 

 Îmbătrânirea populaţiei; 

 Lipsa locuinţelor de serviciu pentru specialişti (medici, 
profesori, agenţi de poliţie, specialişti agricoli); 

 Insuficienţa forţei de muncă calificată în anumite domenii; 

 Majoritatea întreprinzătorilor nu investeşte în dezvoltarea 
resurselor umane; 

 Integrare slabă în comunitate şi nivelul scăzut de şcolarizare a 
etniilor romi; 

POPULATIA 
(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului) 

 OPORTUNITĂŢI     RISCURI  

    

 Finanţare prin FEADER, POSDRU pentru dezvoltarea 
resurselor umane din teritoriu; 

 Program guvernamental pentru înfiinţarea locuinţelor de 
serviciu; 

   Continuarea tendinţelor de declin demografic; 

 Nivelul de trai scăzut, izolaţia, îmbătrânirea populaţiei creează 
premisele dispariţiei unor localităţi; 

 Migraţia forţei de muncă continuu din teritoriu; 
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 Existenţa programelor de măsuri active de combatere a 
şomajului; 

 Existenţa programelor de finanţare pentru crearea locurilor de 
muncă protejate pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 Lipsa legilor în domeniul instruirii profesionale al adulţilor care 
să permită în acelaşi timp dobândirea competenţelor 
profesionale şi a cunoştinţelor de şcoală generală, în special la 
grupurile dezavantajate;  

 Lipsa programelor naţionale integrate: instruire – orientare 
profesională – găsirea unui loc muncă; 

        

        
 PUNCTE TARI     PUNCTE SLABE  

        

 Forţă de muncă disponibilă, şi cu cost redus; 

 Potenţial turistic exploatabil pe întreaga perioadă a anului; 

 Există în Ghindari şi Chibed   Muzeul Satului; 

 Practicarea diverselor forme de turism: turism rural, turismul de 
recreere (de weekend) si odihnă, turismul sportiv; 

 Existenţa drumurilor turistice tematice marcate ( Só útja / 
Drumul Sării Corunca – Praid cu trecere prin Sărăţeni) şi a 
panourilor de informare turistică la Bălăuşeri şi Sărăţeni; 

 Existenţa resurselor naturale (păduri, piatră, ape de izvor 
necontaminate, izvoare saline, pârâuri, râul Târna Mică, lacuri, 
locuri de agrement, zonă peisagistică adecvată turismului); 

 Practicarea agriculturii ecologice; 

 Produse locale tradiţionale specifice zonei (ceapa roşie de 
Chibed, vinul podgoriei Târnavei Mici, porţi cioplite în lemn – 
Sărăţeni); 

 Obiecte şi produse artizanale meşteşugăreşti; 

   Slabă dezvoltare economică; 

 Cultura antreprenorială slab dezvoltată; 

 Număr scăzut al restaurantelor, pensiunilor, caselor de oaspeţi; 

 Reţeaua de colaborare cu operatorii de turism externi nu este 
dezvoltată; 

 Slabă valorificare a zonei; 

 Număr insuficient de resurse umane specializate în domeniul 
turismului; 

 Numărul redus de IMM-uri active în mediul rural în special în 
domeniul serviciilor; 

 Dotarea tehnică a unor IMM-uri este neperformantă; 

 Majoritatea exploataţilor agricole sunt  de semi-subzistenţă şi 
subzistenţă, cu nivel scăzut de productivitate, cu dotare tehnică 
neperformantă; 

 Infrastructura agricolă inadecvată;  

 Proprietarii terenurilor retrocedate au vârsta pensionării sau 
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 Existenţa a mai multor persoane calificate în domeniul 
turismului, în domeniul antreprenorial şi management; 

 Surse de energie regenerabile din culturi agricole şi forestiere;   

 Există aerodrom la Ghindari; 

peste această vârstă; 

 Nivel scăzut de competenţă profesională a fermierilor şi a 
producătorilor agricoli; 

 Lipsa centrelor de procesare şi a pieţii de desfacere a produselor 
locale; 

 Marketingul produselor locale este slab dezvoltat; 

 Inexistenţa brandurilor pentru protejarea produselor locale; 

 Lipsa investitorilor mari; 

 Ofertele de produse turistice ale teritoriului sunt necompetitive; 

 Insuficienţa resurselor umane calificate în domeniul dezvoltării 
şi implementării proiectelor de finanţare; 

ACTIVITATI ECONOMICE 
(primar – secundar terţiar – servicii – turism) 

 OPORTUNITĂŢI     RISCURI  

        

 Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune ale Uniunii 
Europene; 

 Beneficii în urma programelor finanţate de UE pentru 
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale;  

 Beneficii prin programul LEADER; 

 Măsuri finanţate din fonduri publice pentru facilitarea 
producătorilor agricoli, îmbunătăţirea competenţelor fermierilor, 
pentru modernizarea şi restructurarea sectorului agricol; 

 Posibilitatea acordării de facilităţi fiscale pentru investitori prin 
hotărâri ale consiliilor locale; 

   Instabilitate economică a mediului de afaceri din ţară; 

 Procesul de globalizare va determina creşterea competitivităţii 
în detrimentul valorilor locale; 

 Legislaţie inadecvată pentru dezvoltarea mediului economic 
rural (de expl. proporţiile contribuţiilor la bugetul statului nu 
sunt corelate cu capacităţile economice din mediul rural); 

 Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei; 

 Legislaţia şi norme sanitare severe care îngreunează  
valorificarea produselor locale în agroturism; 

 Concurenţa străină neloială la multe produse agro – alimentare; 
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 Există operatori de turism în apropierea teritoriului, respectiv 
Sovata, Târgu Mureş; 

 La distanţa de 30 km există aeroport internaţional - la Târgu 
Mureş; 

 Dezvoltarea turismului  şi punerea în valoare a produselor 
aferente turismului rural, a produselor ecologice, tradiţionale, 
specifice locului; 

 Potenţial de dezvoltare a cercetării in domeniile productive; 

 Capacitate slabă în absorbţia fondurilor UE; 

        

        
 PUNCTE TARI     PUNCTE SLABE  

    

 Siguranţa publică este bună; 

 Organizaţii neguvernamentale:  
- Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata, 
constituită în anul 2001 în parteneriat public-privat (civil); 

– asociaţii culturale – total 10; 
– de mediu–1;  
– organizaţia de femei–1; 
– organizaţii de sport şi de tineret–5;  
– organizaţii profesionale: 

– a agricultorilor cu 2 subunităţi;  
– a crescătorilor de bovine–1; 
– a apicultorilor–2; 
– asociaţia viticultorilor–2; 
– composesorate–3; 

 Centrul de Instruire Fântânele al organizaţiei neguvernamentale 

   Nivelul scăzut de organizare civică:  
– numărul  scăzut  de  ONG,  organizaţii  profesionale 

raportate la numărul de locuitori; 

– insuficienţa sau inexistenţa organizaţiilor de femei, romi; 

 Lipsa centrelor de asistenţă socială cu cazare pentru bătrâni şi 
persoane cu dizabilităţi; 

 Insuficienţa programelor de instruire a sectorului ONG în 
managementul organizaţional si în scrierea cererilor de 
finanţare; 

 Lipsă resurse financiare, spaţii, logistică pentru ONG; 

 Slaba manifestare a voluntariatului; 

 Bază didactică uzată fizic si moral, atât la nivelul 
infrastructurii (clădiri, spaţii de învăţământ, ateliere, 
laboratoare, etc.), cât si la nivelul dotărilor specifice în 
majoritatea unităţilor de învăţământ; 
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Asociaţia Microregională Târnava Mică – Bălăuşeri - Sovata, 
care se ocupă de pregătirea profesională a adulţilor şi 
reconversia forţei de muncă; 

 Centrul Social şi Medical Fântânele al organizaţiei 
neguvernamentale Asociaţia Microregională Târnava Mică 
Bălăuşeri-Sovata, care acordă servicii de asistenţă socială cu 
accent deosebit în sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi şi aflate 
în dificultate; 

 Grupul Şcolar Sângeorgiu de Pădure -  care se ocupă şi de 
pregătirea profesională a adulţilor; 

 Instituţii în folosul comunităţilor populaţia: 
– fiecare localitate cu peste 300 de locuitori are Cămin 

Cultural în toal 19; 
– există 43 Lăcaşe de Cult; 
– în fiecare centru de comună şi oraş există posturi de poliţie, 

poştă, farmacie, cabinete medicale şi în 6 centre cabinete 
stomatologice; 

– există 1 spital orăşenesc la Sângeorgiu de pădure; 
– există 2 bănci (Sângeorgiu de Pădure, Fântânele); 
– există 3 cabinete sanitar – veterinare; 

 11 unităţi de învăţământ: creşă – 1, grădiniţe – 24, şcoli 
primare – 26, şcoli gimnaziale – 12, liceu – 1; 

 Administraţii Publice Locale active, cu experienţă în relaţii de 
cooperare interne şi externe; 

 Capacitatea Administraţiilor Publice Locale în implementarea 
proiectelor de dezvoltare locală cu finanţare din fonduri 
comunitare; 

 Număr insuficient de centre de ocrotire şi cazare pentru 
anumite categorii cu probleme (minori abuzaţi, femei abuzate, 
tineri; instituţionalizaţi, persoane în vârstă); 

 Programe şcolare neadaptate la cerinţele pieţei muncii; 

 Probleme sociale datorate lipsei locurilor de muncă; 
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ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 
(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

 OPORTUNITĂŢI     RISCURI  

        

 Accesul României la Fondurile Structurale si de Coeziune ale 
Uniunii Europene Existenta unor instituţii sau organizaţii 
neguvernamentale care se ocupă de pregătirea profesionala şi 
reconversia forţei de muncă; 

 Programe europene destinate reabilitării infrastructurii sociale şi 
de educaţie; 

 

   Lipsa unor programe adecvate de sprijin ar putea duce la 
enclavizarea unor grupuri de populaţie dezavantajate;  

  Repartizarea inegală a fondurilor între mediul urban şi cel 
rural pentru infrastructura educaţională şi socială; 

 Lipsa unor strategii de investiţii care să ia în considerare 
evoluţiile demografice; 
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Schema nr. 1.

PRIORITĂŢI OBIECTIVE OPERAŢIONALE MĂSURI 

Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de 
producători. 

Măsura 111 – Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe. 

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermierei. 

Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor 
agricole. 

Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere. 

Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii. 

Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenţă. 

Măsura 143 – Furnizarea de servicii de 
consiliere şi consultanţă pentru agricultori. 

Măsura 114 – Utilizarea serviciilor de consiliere. 

Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor 
agricole. 

Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi. 

Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice. 

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale. 

Ridicarea nivelului de 
trai.  

Renovarea modernizarea localităţilor, a 

infrastructurii, dezvoltarea mediului de 

habitate, a serviciilor de bază. 

Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor 

dezavantajate în vederea integrării şi de a 

găsi un rost în viaţă.  

Dezvoltarea, conservarea patrimoniului 

cultural, natural, istoric. Păstrarea şi dezvoltarea 
potenţialului teritoriului. 

Valorificarea artei meşteşugăreşti, 
păstrarea tradiţiilor, transferul de 
cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între 
generaţii. 

Dezvoltarea economiei 
locale bazată pe 
sectorul agricol, non-
agricol şi turistic. Sprijinirea dezvoltării marketingului 

valorilor locale şi a pieţii produselor. 

Dezvoltarea serviciilor şi produselor 
folosind resursele locale.  

Sprijinirea întreprinzătorilor, 
producătorilor, stimularea 
colaborărilor. 

PARTEA A - III - A: PRIORITĂŢI
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Tabel cu acţiuni şi rezultate 
Proiect prioritar Acţiuni Rezultate 

Dezvoltarea 
economiei locale 

bazată pe sectorul 
agricol, non – 

agricol şi turistic. 

 Pregătire profesională, antreprenorială ( Măsura 111); 

 Sprijinirea tinerilor, femeilor,  agricultorilor, stimularea spiritului 
antreprenorial  (Măsura 141, Măsura 112, Măsura 121, Măsura 
143, Măsura 114); 

 Aplicarea tehnologiilor pentru obţinerea produselor ecologice 
(Măsura 141, Măsura 112, Măsura 121, Măsura 123)   

 Procesarea şi valorificarea, marketingul produselor locale (Măsura 
123, Măsura 142, Măsura 121); 

 Îmbunătăţirea dotărilor şi spațiilor de lucru în sectorul non – 
agricol (Măsura 312); 

 Înfiinţarea plantaţiilor pentru obţinerea energiei din surse 
regenerabile (Măsura 121, Măsura 123); 

 Construirea şi dotarea pensiunilor agroturistice (Măsura 313); 

 Construirea centrelor de agrement (Măsura 312, Măsura 313); 

 Manageri, conducători, producători, 
antreprenori competenţi; 

 Reînnoirea generaţiei conducătorilor de ferme 
agricole, înfiinţarea de noi ferme; 

 Reducerea poluării, obţinerea produselor 
ecologice; 

 Afaceri competitive, profitabile; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Apare brandul teritoriului care asigură piaţă pe 
termen lung a produselor locale; 

 Ridicarea randamentului productiv şi scăderea 
costului de producţie; 

 Diminuarea dependenţei de surse energetice 
poluante şi externe; 

 Servicii turistice de calitate diversificate;  

Ridicarea nivelului 
de trai. 

 Pregătire, informare, conştientizare a locuitorilor din teritoriul 
GAL ( Măsura 111, Măsura 143, Măsura 114); 

 Integrarea tinerilor, grupurilor dezavantajate în viaţa socială şi 
economică (Măsura 112, Măsura 141, Măsura 143, Măsura 312); 

 Construirea şi reabilitarea drumurilor comunale,  forestiere şi  de 
câmp (Măsura 125, Măsura 322); 

 Construirea drumului de ocolire (Măsura 322, Măsura 125); 

 Reabilitarea, întregirea sistemul de apă potabilă şi canalizare 
(Măsura 322); 

 Dezvoltarea, completarea serviciilor de internet broad band; 

 Dobândirea cunoştinţelor de protecţia mediului, 
a habitatului, de viaţă sănătoasă, comportament 
civic pozitiv faţă de semeni; 

 Dezvoltare comunitară, dezvoltarea 
voluntariatului; 

 Diminuarea pericolelor de accidente rutiere,  
acces liber la terenuri agricole şi forestiere şi la 
terenuri incluse în Situl Natura 2000;   

 Accesul populaţiei la serviciile de bază şi la 
servicii speciale; 
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 Construirea centrelor sociale cu cazare şi fără cazare pentru 
bătrâni şi persoanelor cu dizabilităţi (Măsura 322); 

 Construirea şi dotarea caselor mortuare (Măsura 322); 

 Amenajarea şi dotarea şcolilor, creşelor, grădiniţelor cu orar 
prelungit (Măsura 322, Măsura 312);  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu (Măsura 221); 

 Amenajarea centrelor de păstrarea sănătăţii şi petrecerea timpului 
liber (locuri de agrement, terenuri de joacă, de sport etc.) (Măsura 
313, Măsura 322); 

 Protecţia persoanelor vârstnice şi a persoanelor 
cu dizabilități si integrarea lor în viaţa socială; 

 Habitate de viaţă sănătoasă; 

 Se îmbunătăţeşte starea de sănătate şi de spirit a 
populaţiei; 

 Stoparea migrării tinerilor; 

 Ridicarea numărului populaţiei; 

Păstrarea şi 
dezvoltarea 

potenţialului 
teritoriului. 

 Marcarea, înfiinţarea, reabilitarea drumurilor tematice, turistice, şi 
a altor drumuri de acces (Măsura 313, Măsura 125); 

 Restaurarea, păstrarea patrimoniului natural, cultural şi 
arhitectural, reabilitarea clădirilor de interes comunitar (Măsura 
322, Măsura 313); 

 Împădurirea terenurilor agricole degradate (Măsura 221); 

 Înființarea Salonului LEADER (prezentare, valorificare) (Măsura 
322, Măsura 123); 

 Transfer de cunoştinţe între generaţii, informări către populaţie  
(Măsura 111, Măsura 143, Măsura 114); 

 Fabricarea produselor de artizanat şi meşteşugăreşti tradiţionale 
(Măsura 312, Măsura 142); 

 Se dezvoltă potenţialul turistic al zonei; 

 Se îmbunătăţesc condiţiile de mediu şi se 
dezvoltă patrimoniul natural; 

 Se păstrează biodiversităţile din Situl Natura 
2000; 

 Se întăresc relaţiile comunitare; 

 Se păstrează cunoștințele comunitare; 

 Se creează condiţiile de acces publicului larg 
privind specificul zonei: tradiţii, meşteşuguri, 
patrimoniu, produse locale;  

 Folosirea resurselor locale, valorificarea a 
produselor locale cu valoare adăugată; 
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PARTEA A - IV - A: PREZENTAREA MĂSURILOR 

Anexa Nr. 2 

Măsura 111 - Formare profesionala (training), informare şi difuzare de cunoştinţe 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 111 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

 Ridicarea nivelului de trai. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale.  

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea dezvoltării marketingului valorilor locale şi a pieţii produselor. 

 Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor dezavantajate în vederea integrării şi de a găsi un rost în viaţă.  

 Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între generaţii. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– difuzarea cunoştinţelor agriculturii moderne, unităţi economice dezvoltate în teritoriu, având ca rezultat produse agricole şi non-agricole 
competitive din punct de vedere al calităţii şi preţului; 

– pregătirea profesională, antreprenorială a locuitorilor în domeniul de management al fermelor agricole şi forestiere, care contribuie la 
creşterea veniturilor, competitivitatea antreprenorilor, producătorilor la nivel de teritoriu, scăderea ratei şomajului, la stoparea migrării 
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tinerilor din teritoriu, şi va permite de asemenea valorificarea produselor la o scară mai largă; 

– conştientizarea locuitorilor din teritoriu în domeniul eco – condiţionalităţii şi al standardelor europene, care contribuie la desfăşurarea 
activităţilor în domeniul agricol şi forestier conform cerinţelor şi al reglementărilor unionale, permiţând totodată valorificarea produselor 
obţinute şi la nivel european, contribuind la un mod de viaţă sănătos prin creşterea ratei produselor ecologice; 

– difuzarea cunoştinţelor locuitorilor din teritoriu în domeniul protecţiei mediului, al gospodăririi pădurilor, care contribuie la o dezvoltare 
durabilă a teritoriului, la creşterea suprafeţelor forestiere, la diminuarea factorilor de risc cauzate de poluare, la protecţia mediului la nivel 
teritorial şi naţional; 

– informaţiile furnizate în domeniul noilor tehnologii şi IT vor contribui la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologii în domeniul 
agricol, forestier şi alimentar, permiţând desfăşurarea activităţilor cu beneficiu mai mare, care contribuie de asemenea la utilizarea 
informaţiilor de ultimă oră din aceste domenii, contribuind la eficientizare, creşterea calităţii, etc. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– desfăşurarea unor cursuri regulate pentru locuitorii zonei în următoarele domenii: gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, 
managementul eficient al fermelor agricole şi forestiere, protecţia mediului, standardele europene, cerinţele agriculturii moderne, noile 
tehnologii în domeniile agricol, forestier, alimentar, cunoştinţe de utilizare a calculatorului, a internetului; 

– închirierea unor spaţii adecvate, dotarea cu echipamentele necesare; 

– asigurarea bazei materiale şi umane; 

Această măsură va acoperi întreg teritoriul, cursurile fiind deschise tuturor celor interesaţi fără cost. Conform necesităţilor vor fi organizate şi alte 
cursuri, implementarea măsurii bazându-se pe comunicare continuă între locuitori şi cei responsabili de implementare. 

Cunoştinţele furnizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin dezvoltarea mentalităţii localnicilor, a gradului de 
cunoaştere a metodelor utilizate în UE, informaţia fiind punctul de bază a desfăşurării activităţilor specifice fiecăruia într-un mod cât mai benefic 
teritoriului, mediului, etc. 
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Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

– autorităţile administraţiei publice locale din cele 8 comune şi oraş; 

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– fermieri; 

– agricultori independenţi, membrii ai asociaţiilor de familie, PFA-uri; 

– membrii ai asociaţiilor de agricultură, forestiere, etc.; 

– întreprinzători; 

– angajaţi ai unor societăţi comerciale din teritoriu, care activează în domeniile menţionate; 

– asociaţii societăţilor comerciale, etc. 

Evaluarea numărului: 

– 0 persoane pe an/ 0 persoane total; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– elaborarea materialelor de curs 

– elaborarea materialelor promoţionale 

– elaborarea caietelor de curs 

Exemple : 

– salarii; 
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– onorarii susţinători de cursuri; 

– diurne cursanţi; 

– transportul cursanţilor, al susţinătorilor de curs, al examinatorilor; 

– onorarii traducători; 

– onorarii elaboratori de materiale de curs, promoţionale; 

– onorarii examinatori, etc.  

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– închirieri spaţii şi echipamente; 

– achiziţionare materiale didactice şi consumabile, etc. 

 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

 
Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0  0 €  0 Ron  0 €   0 Ron  0 €  0  Ron  0 €  0 Ron 0,00 € 0,00 Ron 
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Indicatorii Măsurii 111 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr de participanți: 

 care au terminat cu succes formarea profesionala 

 care au beneficiat de acțiuni de informare si difuzare de cunoștințe 
din care: 

 femei 

 tineri sub 40 de ani 

 membrii grupurilor dezavantajate 

 membrii minorităților  

 0 
 0 
 0 

 
 0 
 0 
 0 
 0 

Tipul participanților: 

 activi în agricultură 

 activi în industria alimentară 

 activi în silvicultură 

  
 0 
 0 
 0 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 112 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

 Ridicarea nivelului de trai. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor dezavantajate în vederea integrării şi de a găsi un rost în viaţă.  

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– sprijinirea tinerilor din teritoriu de a se instala ca fermieri, care conduce la stoparea migrării tinerilor din teritoriu, la creşterea veniturilor 
la nivel teritorial, la creşterea calităţii produselor agricole ecologice şi implicit non-agricole, prin aplicarea tehnologiilor noi, prin 
impunerea unor criterii stricte de acordare a sprijinului, ca de exemplu: criterii referitoare la protecţia mediului, la calitatea produselor, la 
implementarea standardelor, la nivelul cunoştinţelor de management necesare, etc. 

– integrarea tinerilor, grupurilor dezavantajate în viaţa economică, realizând astfel diminuarea ratei şomajului prin creare de noi locuri de 
muncă, la stoparea îmbătrânirii populaţiei, la creşterea calităţii vieţii prin veniturile şi produsele ecologice de înaltă calitate obţinute. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– acordarea unui sprijin tinerilor care doresc să se instaleze ca tineri fermieri pentru prima dată în teritoriu; 

– deosebit accent se acordă tinerilor sub 40 de ani: femei, grupuri dezavantajate, persoane cu dizabilităţi. 
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Prin realizarea acţiunilor se vor întineri conducătorii fermă aducând un potenţial ridicat în dezvoltarea sectorului agricol.  

Această măsură va acoperi întreg teritoriul, posibilitatea de a obţine sprijin fiind deschis tuturor celor interesaţi.  

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 121, Măsura 141, Măsura 143 (Măsura 114). 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– tineri; 

Evaluarea numărului: 

– 3 proiecte/an, total: 9; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– perfecţionare profesională; 

Exemple : 

– curs în domeniu; 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 
– construirea si/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricola la nivel de ferma, incluzându-le si pe cele pentru 

protecția mediului; 
– achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente si 
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accesorii, echipamente si software specializate; 
– achiziționarea de animale si după caz a cotei de producție; 
– plantarea si replantarea plantelor perene; 
– achiziționarea de teren pentru activităţi agricole. 

Exemple: 
– construire grajd; 
– achiziţionare tractor, semănător etc. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

9   19.111 €    81.870,09 Ron   172.000 €   736.830,80 Ron  137.600 €  589.464,64 Ron   34.400 €   147.366,16 Ron 0 € 0,00 Ron 

Mențiune: Este contractat 1 proiect selectate în sesiunea III. cu valoare totală de 40.000 euro (Contribuție FEADR+Contribuție publică națională). 

 

Indicatorii Măsurii 112 

Indicatori Valoare estimativă 

Numărul total de tineri fermieri sprijiniți: 

 din care femei: 

 9 
 1 

Fermieri care accesează măsuri de mediu/aplică elemente de energie regeneratoare:  7 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 121 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale.  

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 
– îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor agricole din teritoriu; 
– creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea 

condiţiilor de lucru prin achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc.;  
– asigurarea conformităţii cu standardele comunitare prin construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale;  
– creşterea veniturilor la nivel teritorial prin diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea 

de noi tehnologii 
– reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;  
– creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole;  
– creşterea viabilităţii economice; 
– reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie;  
– reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-

veterinare, de igienă şi de bunăstare a animalelor;  
– asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.;  
– îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei; 
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– creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora. 
Implementarea acestor măsuri va contribui la dezvoltarea teritoriului prin realizarea investiţiilor în fermele agricole, zootehnice, contribuind la 
creşterea veniturilor la nivel teritorial, la creşterea gradului de ocupare, la stoparea migrării tinerilor din teritoriu prin crearea de noi locuri de 
muncă. Încurajarea investiţiilor realizate de parteneriate, asociaţii care acoperă şi deservesc întreg teritoriul va contribui la încurajarea spiritului 
de comunitate, a capacităţii de con-lucrare, la o dezvoltare a teritoriului într-un mod integrat.  
Măsurile şi investiţiile întreprinse vor contribui de asemenea la o dezvoltare durabilă a teritoriului, la protecţia mediului prin utilizarea noilor 
tehnologii, a energiei din surse regenerabile. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 
– construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea 

standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;  
– construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate 

ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;  
– construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, 

instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel 
de ferma, etc..  

– construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării 
condiţiilor de mediu;  

– achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, 
echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ – favorabil pentru 
solicitanţii asociaţii de agricultură; 

– achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca 
necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ – favorabil pentru solicitanţii asociaţii de agricultură;  

– înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în 
sistemul de restructurare / reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru 
struguri de masă;  

– înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;  
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– înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;  
– investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;  
– investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii 

de energie regenerabilă;  
– investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;  
– investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, 

răcire etc. – la nivel teritorial;  
– investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;  
– investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.  

Prin acţiunile întreprinse se ridică potenţial de producţie a exploataţiilor, contribuind la ridicarea potenţialului economic al teritoriului. 
Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul. 

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 112, Măsura 123, Măsura 141, Măsura 142, Măsura 143 (Măsura 
114). 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

–  

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– fermieri autorizate şi neautorizate; 

– grupuri de producători şi cooperative; 

Evaluarea numărului: 

– 0  proiecte/an, total 0; 
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* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– cheltuieli generale ale proiectului (3 – 8% din valoarea eligibilă a proiectului); 

Exemple : 

– studii de fezabilitate, patente etc. 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile: 

– achiziţionare utilaje noi, tehnologii noi, echipamente noi, mijloace de transport noi, etc.; 

– construire/modernizare clădiri, ferme, etc.; 

– înlocuirea plantaţiilor viticole; 

– înfiinţarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi şi căpșuni, plantaţiilor pentru obţinerea energiei din surse regenerabile. 

Exemple : 

– maşini agricole; 

– construire grajd, sala de muls etc. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 40 %  

 + 10% pentru investiţii realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cereri de finanţare; 

 +10%  pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

 +10% pentru investițiile având drept scop „îmbunătăţirea eficientei utilizării si depozitarii îngrășămintelor cu azotat”, „instalații pentru tratamentul 
apelor reziduale în exploatații agricole si în cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”.  
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Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 €      0 Ron 0€    0 Ron 

 

Indicatorii Măsurii 121 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii 0 

Număr de exploataţii care realizează/introduc noi produse şi/sau noi tehnologii 0 

Număr de forme asociative sprijinite 0 

Număr de exploataţii care produc şi utilizează energia regenerabilă 0 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 123 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale.  

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea dezvoltării marketingului valorilor locale şi a pieţii produselor. 

 Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între generaţii. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

 Îmbunătăţirea şi optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrare şi marketing a produselor agricole şi forestiere la nivel teritorial (de 
exemplu: creşterea randamentului de procesare);  

 Crearea reţelelor locale de colectare, a capacităţilor de recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare şi ambalare a produselor 
agricole şi forestiere la nivel de teritoriu (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor);  

 Introducerea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse, care să satisfacă diferitele cerinţe ale consumatorilor (de 
exemplu: diversificarea gamei de produse);  

 Îmbunătăţirea producţiei, procesării şi marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;  

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor 
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de procesare şi marketing (de exemplu: creşterea siguranţei alimentare). 

 Reducerea costurilor de producţie;  

 Creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a întreprinderilor din teritoriu;  

 Creşterea eficienţei utilizării resurselor de producţie;  

 Îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, unităţile care furnizează materii prime şi sectorul de desfacere din teritoriu;  

 Creşterea viabilităţii economice la nivel teritorial; 

 Reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor în scopul protecţiei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele 
de mediu);  

 Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile la nivel teritorial;  

 Îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi a condiţiilor de igienă în producţie;  

 Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate şi a calităţii produselor alimentare cu respectarea cerinţelor de siguranţă alimentară 
precum şi a trasabilităţii (de exemplu: investiţii pentru implementarea sistemului de management al calităţii, de exemplu:ISO 
9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv 
sistemele bazate pe IT etc.). 

Aportul la strategia de dezvoltare se materializează prin: aportul la realizarea brandului teritoriului, ridicarea potenţialului economic prin 
organizarea valorificării produselor locale, cu accent pe produse ecologice, cooperare între actorii locali economici, eliminând intermediarii 
de pe piaţa de valorificare. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 
Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole: 

– Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, 
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infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare implementării proiectelor în teritoriu;  

– Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en – gross – deservind întreg teritoriul; 

– Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;  

– Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în 

cadrul unităţilor de procesare şi marketing;  

– Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;  

– Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate , necesare activităţii de producţie şi, identificate 

ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

Investiţii în active necorporale:  

– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile 

corporale ale proiectului;  

– Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;  

– Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.  

Prin acţiunile întreprinse creşte valoarea adăugată a produselor finite competitive, ridicând veniturile şi impunând folosirea forţei de muncă 

calificată. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul. 

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 121, Măsura 142. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

–  
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 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 
– Persoane fizice autorizate; 
– Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 
– Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o 

cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro;  
– Cooperative agricole; 
– Societăţi cooperative de valorificare; 
– Asociaţii familial; 
– Grupuri de producători; 

Evaluarea numărului: 

– 0 proiecte/an, total 0; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile: 
– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară (dacă sunt în legătură cu investiţiile 

corporale ale proiectului); 

– Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe; 

– Costuri generale ale proiectului (maxim 3% - 8% din valoarea eligibilă a proiectului); 

– Achiziţionarea de software (identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ). 

Exemple : 

– studii de fezabilitate, patente etc. 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile: 
– Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, pentru depozitarea produselor; 
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– Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi 
costuri de instalare;  

– Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii; 

– Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;  

Exemple : 

– Construirea de depozit; 

– Achiziţionare maşină frigorifică, etc. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):  

– 50% din valoarea eligibilă a investiţiei pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii; 

– 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru alte întreprinderi. 

Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0   0 € 0 Ron  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron 0 € 0Ron  0 € (50%)  0 Ron (50%) 

0 0 € 0 Ron  0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 € (75%) 0 Ron (75%) 

Total: 0     0 €  0 Ron  0 € 0 Ron  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron 
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Indicatorii Măsurii 123 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr total unităţi sprijinite – 

Numărul de întreprinderi care introduc produse noi si/sau tehnici noi – 

Număr întreprinderi mici şi mijloci sprijinite – 

Alte întreprinderi sprijinite – 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 125 - Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptare agriculturii si silviculturii. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 125 

 Ridicarea nivelului de trai. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 
 Renovarea modernizarea localităţilor, a infrastructurii, dezvoltarea mediului de habitate, a serviciilor de bază. 

 Dezvoltarea, conservarea patrimoniului cultural, natural, istoric. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

 îmbunătăţirea accesului la exploataţiile agricole; 

 construirea si modernizarea drumurilor, care sa asigure accesul public la exploataţiile agricole şi la terenuri agricole; 

 modernizarea si/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii; 

 modernizarea si/sau retehnologizarea sistemelor de desecare si drenaj; 

 lucrări de corectare a torenţilor situaţi în fondul agricol; 

 crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusa ; 

 modernizarea drumurilor forestiere; 

 lucrările de corectarea torenţilor din bazinele hidrografice torenţiale situate în pădure. 

Aceste acţiuni vor contribui la ridicarea nivelului de trai, la dezvoltarea habitatului, ridicarea potenţialului teritoriului. 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

 Construirea si/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces si drumurile agricole de exploataţie, lucrările de corectare a 
torenţilor, situate în fondul funciar agricol; 

 Modernizarea si/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii si a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva 
inundaţiilor etc.), 

 Construirea si/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere); 

 Lucrări de corectarea torenţilor în păduri. 

Acţiunile întreprinse vor răspunde nevoilor realizării infrastructurii care apare ca lipsă totală pe teritoriul GAL – ului. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 
– Consilii locale şi asociaţii ale acestora; 

– Consilii locale şi asociaţii ale acestora deţinătoare de pădure; 

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 
– Organizaţii/federaţii de utilitate publica  ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

– Proprietari/deţinători privaţi de pădure si asociaţiile acestora; 

– Administratorul fondului forestier de stat – Regia Naţionala a Pădurilor Romsilva, persoana juridica care administrează fondul 
forestier proprietate publica a statului, ce funcţionează pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; 
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Evaluarea numărului: 

– 0 proiecte/an, total 0; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile: 
– Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, (studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, studii 

hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice, nu pot depăşi 10% din valoarea eligibila a proiectului) 

Exemple : 

– studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc. 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile: 
– Infrastructură rutiera agricola, forestieră – construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podeţe, drumurilor 

agricole de exploataţie, lucrări de apărare – consolidare, lucrări de siguranţa circulaţiei (parapeţi), semnalizare si avertizare; 

– Sisteme de irigaţii – modernizare si/sau retehnologizare inclusiv lucrări pentru staţiile de pompare, de contorizare; 

– Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrări de îmbunătăţiri funciare – modernizare si/sau retehnologizare; 

– Lucrări de corectare a torenţilor, situate în fond funciar agricol şi în păduri – constând în construirea si/sau modernizarea barajelor, 
digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări. 

Exemple : 

– Drumuri agricole; 

– Poduri, etc. 
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Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):  

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publica care deservesc întreaga comunitate; 

– 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publica, care deservesc o parte din comunitate. 
 

Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron  0 € (0%) 0 Ron (0%) 

Total: 0    0 €  0 Ron  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron  0 €  0 Ron 
 

Indicatorii Măsurii 125 

Indicatori Valoare estimativă 

Numărul de acţiuni sprijinite 0 

Proiecte care deservesc întreaga comunitate 0 

Proiecte care deservesc o parte din comunitate 0 

Tipul investiţiei: 
– agricol 
– forestier 

0 
0 
0 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 141 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

 Ridicarea nivelului de trai. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor dezavantajate în vederea integrării şi de a găsi un rost în viaţă.  

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

Acordarea uni sprijin pentru a asigura veniturile necesare în perioada de restructurare si transformarea fermelor de semi – subzistenta în 
exploataţii orientate către piaţa, prin utilizarea durabila a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei 
agricole, precum si introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. 

Cele menţionate vor contribui la implementarea strategiei de dezvoltare prin: stimularea spiritului antreprenorial, introducerea de noi tehnologii, 
diversificarea activităţilor şi creşterea veniturilor. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

 stimularea spiritului antreprenorial; 

 diversificarea activităţilor; 

 creşterea producţiei agricole obţinute destinate comercializării; 
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 creşterea dimensiunii economice a exploataţiei agricole. 

Sprijinul financiar acordat prin această măsură ajută fermele de semi – subzistenţă de a se transforma în ferme orientate spre piaţă, prin 

diversificarea producţiei, îmbunătăţirea managementului, utilizarea de noi tehnologii, care ajută la diminuarea costurilor de producţie, creşterea 

veniturilor şi puterea de a face faţă la fluctuaţiile pieţii, obţinând ferme viabile în teritoriu din punct de vedere economic. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul. 

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 121, Măsura 143 (Măsura 114), Măsura 312. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

–  

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 
– Fermieri (persoane fizice, persoane juridice) 

Evaluarea numărului: 

– 2-3 proiecte/an, total 10; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile: 

– perfecţionare profesională; 

Exemple : 

– curs în domeniu, etc.; 
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* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile: 
– construirea si/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricola la nivel de ferma, incluzându-le si pe cele pentru 

protecția mediului; 
– achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente si 

accesorii, echipamente si software specializate; 
– achiziționarea de animale si după caz a cotei de producție; 
– plantarea si replantarea plantelor perene; 
– achiziționarea de teren pentru activităţi agricole. 

Exemple : 

– Achiziţionare animale; 

– Maşină de muls, etc. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100% 

 
Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

10   4.200 € 
  17.992.38 

Ron 
  42.000 €  179.923,80 Ron   33.600 €

  143.939,04
Ron

  8.400 €
  35.984,76

Ron
0 € 0,00 Ron
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Indicatorii Măsurii 141 

Indicatori Valoare estimativă 

Numărul total de ferme de semi – subzistenţă sprijinite 10 

Număr de ferme care introduc noi produse pe piaţă 5 

Numărul de ferme de semi – subzistenţă sprijinite conduse de tineri (sub 40 ani) şi femei 5 

Numărul de ferme de semi – subzistenţă care realizează noi investiţii 9 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producători 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 142 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale.  

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între generaţii. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 
– creşterea numărului de grupuri de producători sprijinite pentru înfiinţare şi funcţionare administrativă; 
– creşterea veniturilor prin îmbunătăţirea capacităţii tehnice şi de management a membrilor acestora; 

Atingere acestora ajută producătorii în obţinerea de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de 
producţie unitare şi un acces mult mai mare pe piaţă a membrilor grupurilor. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

Încurajarea înfiinţării şi funcţionarii administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în 
vigoare, ceea ce va conduce la: 

– adaptarea producţiei la cerinţele si exigentele pieţei; 
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– asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor si distribuţia produselor cu 
ridicata; 

– creşterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun si o mai buna gestionare economica a resurselor si rezultatelor obţinute; 

– stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveşte informaţiile asupra producţiei, în special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, 
acordându-se o atenţie deosebita produselor obţinute în cantităţi corespunzătoare pentru industria prelucrătoare si pentru reţeaua de 
comercializare. 

Sprijinirea înfiinţării unor grupuri de producători va conduce la o abordare integrată şi teritorială a desfăşurării activităţilor din agricultură, 
permiţând fermierilor de a produce, comercializa produsele lor într-un mod mai eficient.  

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul. 

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 121, Măsura 123, Măsura 312. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat: comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

–  

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare, care sunt: 

o societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005; 
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o cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; 

o orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare. 

Evaluarea numărului: 

– 0 proiecte/an, total: 0; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Cheltuieli administrative; 

Exemple : 

– salarii; 

– cheltuieli de întreţinere, etc. 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Dotări birou; 
Exemple: 

– mobilier; 
– echipamente, etc. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

Sprijin în primi 5 ani de la recunoaştere, calculat pe baza producţiei comercializate anula de către grupul de producători: 

– 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea 
şi respectiv al cincilea an. 
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Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 
 

Indicatorii Măsurii 142 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr total de grupuri de producători sprijinite: 

– din care pentru produse ecologice: 

  

  

Număr de grupuri de producători sprijinite cu mai mult de  6 membri:   

Număr de ferme conduse de tineri şi femei, membre în grupurile de producători, intrate pe piaţa:   
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Anexa Nr. 2 

Măsura 143  – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori. 

(Măsura 114 – Utilizarea serviciilor de consiliere) 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 143 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non – agricol şi turistic. 

 Ridicarea nivelului de trai. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale.  

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor dezavantajate în vederea integrării şi de a găsi un rost în viaţă.  

 Dezvoltarea, conservarea patrimoniului cultural, natural, istoric. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– Îmbunătăţirea competenţelor fermierilor şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele agroalimentar şi silvicultură, care să 
permit un management mai bun al exploataţiilor agricole şi silvice;  

– Facilitarea accesului la serviciile de consiliere şi consultanţă a beneficiarilor măsurii de semi–subzistenţă pentru a asigura trecerea 
acestora în categoria fermelor comerciale. 

– Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru întocmirea cererilor pentru a beneficia de măsuri de dezvoltare rurală în special pentru 
tinerii fermieri, fermele de semi-subzistenţă şi fermierii care aplică pentru măsurile de agro–mediu, precum şi persoanele fizice ce aplică 
pentru măsura 221. 
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– Consiliere şi consultanţă privind respectarea bunelor practici agricole şi de mediu şi cerinţele obligatorii în materie de gestiune prevăzute 
în articolele 4 şi 5 şi anexele III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a unor norme comune pentru schemele de sprijin 
direct din cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a unor scheme de sprijin pentru agricultori. 

Prin acţiunile realizate se dezvoltă nivelul de cunoştinţe şi competenţe ale populaţiei, antreprenorilor. Actorii locali economici sprijiniţi 
dobândesc competenţe planificării şi în execuţie, manageriale prin care se ridică productivitatea, competitivitatea unităţilor.   

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– consiliere si consultanta în vederea restructurării si îmbunătăţirii performantelor generale ale activităţii fermelor; 

– consiliere în înţelegerea practica a aplicării si respectării bunelor practici agricole si de mediu, asigurând condiţiile de protejare a mediului 
înconjurător si utilizarea unor practici agricole prietenoase cu mediul; 

– consiliere în elaborarea planurilor de afaceri necesare pentru accesarea fondurilor în vederea stabilirii tinerilor fermieri în mediul rural si 
pentru fermele de semi-subzistenta; 

– consultanta pentru o buna informare a agricultorilor pentru modernizarea fermelor, reorientarea calitativa a producţiei, diversificarea 
fermelor, aplicarea practicilor de producţie compatibile cu conservarea si promovarea peisajului, pentru protejarea mediului, respectarea 
standardelor de igiena si bunăstare animala si pentru dobândirea aptitudinilor manageriale necesare administrării unei exploataţii viabile 
din punct de vedere economic;  

– consultanţă în aplicarea standardelor privind siguranţa ocupaţionala la locul de munca bazate pe legislaţia comunitara. 

Accesul la informaţii a populaţiei teritoriului va conduce la o dezvoltare în ceea ce priveşte noile posibilităţi, tehnologii, cerinţe în domeniul 
agricol, forestier, alimentar, conducând la desfăşurarea activităţilor într-un mod mai eficient, la creşterea veniturilor, a calităţii produselor 
obţinute.  

Potenţialii solicitanţi ai fondurilor nerambursabile vor primi gratuit asistenţă şi informaţiile necesare întocmirii dosarelor de finanţare, facilitând 
obţinerea de fonduri nerambursabile. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul.  
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Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

–  

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– fermieri de semi - subzistenţă 

Evaluarea numărului: 

– 0 proiecte/an, total: 0; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Serviciu de consiliere; 

Exemple : 

– salarii, etc. 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Echipamente birou şi birotică; 
Exemple: 

– laptop; 
– consumabile, etc. 
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Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

 
Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 0 € 0 Ron 
 

Indicatorii Măsurii 143 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr total fermieri participanţi: 

– femei 

– tineri (sub 40 de ani) 

 – 

 – 

 – 

Număr de activităţi desfăşurate   – 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 221 

 Ridicarea nivelului de trai. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Renovarea modernizarea localităţilor, a infrastructurii, dezvoltarea mediului de habitate, a serviciilor de bază. 

 Dezvoltarea, conservarea patrimoniului cultural, natural, istoric. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor.  

Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au: 
– rol de protecţie a apei, solurilor, împotriva factorilor naturali si antropici dăunători, precum si de asigurare a funcţiilor recreative în 

teritoriu. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– înfiinţare de plantaţii, achiziţionare de material de plantare, plantarea în sine; 

– sprijinirea beneficiarilor în perioada de după plantare pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de 5 ani; 

– sprijinirea beneficiarilor prin compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a împăduririi pe o perioadă de 15 ani. 
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Sprijinirea împăduririi terenurilor agricole va contribui la protecţia mediului, la dezvoltarea durabilă a teritoriului, la o gospodărire sănătoasă, 
eficiente a pădurilor teritoriului.  

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 
– Autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol (numai pentru compensarea costurilor legate de înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi pentru 

cheltuielile aferente întocmirii proiectului de împădurire) 

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– Persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate);  

– Persoanele juridice;  

– Grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice;  

Evaluarea numărului: 

– 0 proiecte/an, total: 0; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic (nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului); 

Exemple : 

– Proiect tehnic; 
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* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 
– Înfiinţare a plantaţiilor forestiere; 
– Lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani;  
– Primă compensatorie anuală pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, fixă pentru o perioadă de 15 ani. 

Exemple: 
– Cumpărare material săditor pentru plantaţii; 
– Amenajare teren pentru plantaţii etc.; 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 

– 80 % din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiei (costul total pentru înființarea unui hectar 1560 euro); 

– 100% pentru întreţinerea plantaţiilor şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol; 

 

Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

0 
0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0  € 0,00 Ron 

0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 

Total: 0   0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 0 € 0,00 Ron 
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Indicatorii Măsurii 221 

Indicatori Valoare estimativă 

Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire   

Suprafața totala de teren împădurita  – 

Tip de proprietar: 
– Public 
– Privat 

 

  
 – 

Obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/deșertificare, conservarea/creșterea biodiversității, protecția 
resurselor de apa, prevenirea inundațiilor, atenuarea schimbărilor climatice, altele)   
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Anexa Nr. 2 

Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 312 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non-agricol şi turistic. 

 Ridicarea nivelului de trai. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale. 

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea dezvoltării marketingului valorilor locale şi a pieţii produselor. 

 Renovarea modernizarea localităţilor, a infrastructurii, dezvoltarea mediului de habitate, a serviciilor de bază. 

 Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor dezavantajate în vederea integrării şi de a găsi un rost în viaţă.  

 Dezvoltarea, conservarea patrimoniului cultural, natural, istoric. 

 Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între generaţii. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spațiul rural; 

– Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 

– Încurajarea activităților meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 
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– Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

În cadrul acestei măsuri – conform priorităţilor din strategia de dezvoltare – vor fi sprijinite investiţiile în activităţi non-agricole, cele pentru 

dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti conform obiceiurilor şi specificului teritoriului, precum şi investiţii în dezvoltarea serviciilor pentru 

populaţia din teritoriu, producerea de energie regenerabilă. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:  
o industria uşoara; 
o în activităţi de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea; 
o mecanica fina, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

– Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat si a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local 
(prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum si marketingul acestora (mici 
magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 

– Servicii pentru populaţia rurala cum ar fi:  
o servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 
o servicii de conectare şi difuzare internet; 
o servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitara, însămânţare 

artificiala a animalelor; 
o servicii reparaţii maşini, unelte si obiecte casnice. 

– Investiţii în producerea de energie regenerabilă (achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 
biocombustibilii). 

Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor din teritoriu şi nivelul redus al veniturilor obţinute din activităţi non-agricole la nivel teritorial, 

se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia teritoriului prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia locală în 
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sectorul non-agricol şi creşterea veniturilor acestuia.  

Proiectele aferente acestei măsuri vor contribui la crearea de noi microîntreprinderi, la creşterea veniturilor, la scăderea ratei şomajului în general şi în rândul 

tinerilor şi femeilor, conducând la stoparea migraţiei lor din teritoriu şi a îmbătrânirii populaţiei, la diminuarea disparităţilor dintre mediul rural şi urban. 

Sprijinirea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale va conduce la promovarea unor meserii şi meşteşuguri tradiţionale specifice teritoriului 

şi care vor contribui la creşterea numărului locurilor de muncă, precum şi la perpetuarea acestor activităţi care dau specificul, dar şi valoare acestui teritoriu. 

Prin realizarea investiţiilor  în producerea de energia regenerabilă se va diminua  dependenţa teritoriului faţă de surse energetice poluante şi externe; 

Prin investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri se va contribui la creşterea economică şi implicit la schimbarea mentalităţii şi la creşterea standardului de viaţă 

în teritoriu, precum şi la stabilitatea echilibrului teritorial, social şi economic. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul.  

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

–  

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– Micro – întreprinderile (nr. angajaţi < 10, cifră de afaceri anuală netă sau active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro); 

– Persoane fizice autorizate; 

– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut 

minim de persoană fizică autorizată); 

Evaluarea numărului: 

– 1  proiecte/an, total: 2; 

* Acţiuni imateriale : 
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Tip de acţiuni eligibile : 
– cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic (5% – 10% din valoarea eligibilă a proiectului); 
– software, patente, licențe etc. 

Exemple : 
– studiu de fezabilitate; 
– taxe pentru eliberarea certificatelor; 
– taxe pentru arhitecţi etc. 

* Acţiuni materiale : 
Tip de acţiuni eligibile : 

– construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; 
– construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii;  
– dotarea aferentă cu echipamente, utilaje, maşini; 

Exemple: 
– construirea magazin de desfacere, etc.; 

Finanţare : 
• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):  

 70 % în cazul în care proiectele nu prevăd activități de producție de bunuri; 
 85% în cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri. 

Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe măsură 
Contribuţia 

FEADR – măsură 
Contribuţia 

publică naţională 
Contribuţia 

privată 
EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

1  70.060 € 
 300.130,00 

Ron 
 70,060 €  300.130,00 Ron 39.233,60 €

 168.072,80 
Ron 

9.808,4 €  42.018,20 Ron  21.018,00 €(30%)  90.039,00 Ron (30%)

1  11.841,17 €  50.726,37 Ron  11.841,17 €  50.726,37 Ron 8.052,00 €  34.493,96 Ron 
 2.013,00

€
 8.623,49 Ron  1.776,17 € (15%) 7.608,92 Ron (15%)

Total: 2     81.901,17 €
  350.856,37

Ron
47.285,60

€

  202.566,76 
Ron 

 11.821,4
€

 50.641,69 Ron   22.794,17 €   97.647,92 Ron
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Indicatorii Măsurii 312 

Indicatori Valoare estimativă 

Numărul de micro-întreprinderi sprijinite  2 

Numărul de micro-întreprinderi sprijinite conduse de tineri/ femei  1 

Investiţii în activităţi non–agricole productive  1 

Investiţii realizate pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti şi de artizanat  0  

Investiţii realizate în sectorul serviciilor pentru populaţia rurală  1 

Investiţii realizate în producerea de energie regenerabilă  0 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 313 

 Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non-agricol şi turistic. 

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale. 

 Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

 Sprijinirea dezvoltării marketingului valorilor locale şi a pieţii produselor. 

 Dezvoltarea, conservarea patrimoniului cultural, natural, istoric. 

 Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între generaţii. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– Creşterea si îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scara mica; 

– Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica; 

– Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 

Investiţiile realizate vor contribui la crearea unei alternative ocupaţionale, noi locuri de muncă pentru forţa de muncă rurală din teritoriu, o modalitate de 

diversificare a activităţilor economice din teritoriu şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. Vor contribui de asemenea la valorificarea potenţialului 

zonei, constituind o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale. 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– Investiţii în infrastructura de primire turistica: 

o construcţia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro – turistice şi alte tipuri de 
structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere; 

– Investiţii în activităţi recreaţionale: 

o investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum 
spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee 
pentru echitaţie; 

– Investiţii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. 

o construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice a 

teritoriului; 

o dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din teritoriu, conectate la 

sistemele regionale şi naţionale; 

o amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc. 

o investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn”, 

„al cepei”, „al obiectelor împletite”,  „al sculptorilor din lemn”, etc.). 

– Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

o elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de 
prezentare, panouri de informare etc. 

Teritoriului – prin specificul lui - oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului 
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rural, experimentarea unor activităţi inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracţie evidenţiate în 

strategia de dezvoltare a teritoriului. 

Orientarea unor gospodării din teritoriu către activităţi non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o bună 

alternativă. 

Turismul din teritoriu este parţial dezvoltat conform cererii pieţei turistice interne şi internaţionale; infrastructura turistică existentă nu răspunde 

pe deplin cerinţelor turiştilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ al spaţiilor de cazare şi a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent 

cu dificultăţi sub aspect tehnic, financiar şi educaţional.  

Susţinerea infrastructurii şi a serviciilor turistice va contribui la crearea şi promovarea unui turism competitiv în teritoriu, la creşterea 

veniturilor la nivel teritorial, la scăderea ratei şomajului, conducând la stoparea migraţiei lor din teritoriu şi a îmbătrânirii populaţiei, la protecţia 

mediului şi la dezvoltarea durabilă a teritoriului. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul.  

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 312, Măsura 322. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

– comune; 

– asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (realizate doar între comune); 

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– Micro – întreprinderile; 
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– Persoane fizice autorizate; 

– Persoane fizice (care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată); 

– ONG. 

Evaluarea numărului: 

– 1  proiect/an, total: 1; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice; 

– Costurile generale legate de întocmirea proiectului (5% - 10% din valoarea totală a proiectului); 

Exemple: 

– Studiu de fezabilitate; 

– Taxe pentru eliberare avizelor; 

– Elaborare broşuri (design); 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Construire/modernizare structuri de primire turistice, clădiri speciale, etc. 

– Construirea, dotarea centrelor de informare turistice, a pensiunilor; 

– Amenajare de trasee turistice; 

– Construirea, amenajarea spaţiilor de agrement, spaţii de campare, ştranduri, piscine, achiziţionare de mijloace de transport 
tradiţionale pentru plimbări; 
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– Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc. 

– Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din teritoriu, conectate la sistemele 
regionale şi naţionale; 

Exemple: 

– Construire pensiune agroturistică; 

– Construirea centrului de informare teritorial, etc. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit (cheltuielile eligibile nu vor depăşi 
200.000 euro/proiect); 

– 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul  proiectelor de investiţii în agroturism; 

– 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect, în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 

– 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural (cheltuielile eligibile nu vor depăşi 200.000 
euro/proiect). 

 
Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 
prevăzu

te 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

1  45.777,65 €  196.106,87 Ron   45.777,65   €  196.106,86  Ron  31.128,80 €  133.352,67 Ron  7.782,20 €  33.338,17 Ron  6.866,65 € (15%)
 29.416,04 Ron 

(15%) 
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Indicatorii Măsurii 313 

Indicatori Valoare estimativă 

Numărul de activităţi turistice sprijinite  1 

Investiţii în activităţi de agro – turism  0 

Investiţii în activităţi recreaţionale  1 

Număr investiţii iniţiate de femei, tineri grupuri dezavantajate  0 

Investiții în elemente de protecția mediului, energie regenerabilă, etc.  0 
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Anexa Nr. 2 

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Proiectele strategiei de dezvoltare locală care au obiect Măsura 322 

 Ridicarea nivelului de trai.  

 Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Obiectivele urmărite prin implementare proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare: 

 Renovarea modernizarea localităţilor, a infrastructurii, dezvoltarea mediului de habitate, a serviciilor de bază. 

 Dezvoltarea, conservarea patrimoniului cultural, natural, istoric. 

 Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între generaţii. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural 

– Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală; 

– Creşterea numărului de sate renovate; 

– Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite. 

Prin realizarea acţiunilor se dezvoltă habitatul cu servicii complexe pentru populaţie, nivel de trai decent cu valori tradiţionale păstrate cu 
posibilităţi ridicate de valorificare.  
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază, ca înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată, extinderea reţelei 
publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat, extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz; 

– investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri; 

– crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia din teritoriu, ca: înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere, renovarea 
clădirilor publice, amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri; 

– investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile; 

– prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale; 

– investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

– achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public; 

– achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice;  

– investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferenta a aşezămintelor cultural; 

– protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din teritoriu: restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 
cultural din teritoriu, achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural din teritoriu. 

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază care influenţează în 
mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale în teritoriu. Extinderea 
reţelelor publice de alimentare cu apă şi a  sistemului de canalizare va contribui la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi la bunăstarea familiilor 
din teritoriu.  

Investiţiile în spaţii de recreere, de joacă, grădiniţe va influenţa pozitiv participarea femeilor pe piaţa muncii, contribuind la creşterea gradului de 
ocupare, a veniturilor obţinute.  
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Investiţiile în spaţii şi terenuri sportive vor contribui la menţinerea şi la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie, la fortificarea spiritului de 
echipă şi de comunitate. 

Menţinerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identităţii culturale va contribui la posibilitatea oferirii unor servicii culturale populaţiei din 
teritoriu, îmbunătăţind nivelul educaţional, nivelul de trai, întărirea identităţii locale. 

Obiectivele de patrimoniu din teritoriu, sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului de degradare, având drept cauză aceleaşi lipsuri 
financiare. Teritoriul găzduieşte multe obiective ale moştenirii culturale (păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor, arta meşteşugurilor, ansambluri de 
biserici, etc.) şi adăposteşte o bogată cultură tradiţională, o arhitectură diversă şi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale.  

Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural din teritoriu, reprezentând o posibilitate de promovare 
a teritoriului cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale. 

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la dezvoltarea economică şi socială durabilă a teritoriului, la îmbunătăţirea 
infrastructurii existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor teritoriul va putea concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi 
furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii. 

Proiectele aferente acestei măsuri vor acoperi întreg teritoriul.  

Acţiunile măsurii sunt în sinergie cu acţiunile următoarelor măsuri: Măsura 125, Măsura 313. 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

 Publici (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 

– comune; 

– asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (realizate între două sau mai multe comune); 

 Privaţi (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): 

– persoane fizice şi juridice (care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local); 

– ONG; 
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Evaluarea numărului: 

– 8  proiecte/an, total: 24; 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Costurile generale legate de întocmirea proiectului (5% - 10% din valoarea totală a proiectului); 

Exemple: 

– Studiu de fezabilitate; 

– Taxe pentru eliberare avizelor; 

– Achiziţionare patente şi licenţe; 

* Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

– Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de baza; 

– Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populaţia rurala; 

– Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaţiul rural. 

Exemple: 

– Construire grădiniţe cu orar prelungit; 

– Construirea şi dotarea caselor mortuare; 

– Construirea drumului de ocolire; 
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Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public, negeneratoare de profit; 

– 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit; 
 
Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

26  70.545,58 €  302.210,20 Ron  1.834.185,00 €   7.857.465,12 Ron   1.467.348,00 €   6.285.972,10 Ron 
  366.837,00 

€ 
  1.571.49,,02 Ron 0,00 € (0%) 0,00 Ron (0%) 

 

 

Indicatorii Măsurii 322 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr de comune sprijinite 

– investiţii negeneratoare de profit 

– Investiții /aplicații de protecția mediului/aplicații de energie regeneratoare 

 26 

 26 

7 

Populaţia din teritoriu ce beneficiază de servicii îmbunătăţite 24.958 
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Anexa Nr. 2 
 

Măsura 421 -  Implementarea proiectelor de cooperare. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a 
avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi 
sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor. 

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială 
(în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate 
în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER 
(grupuri locale care sa aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă locală, 
micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP) şi recunoscute de statul membru. 

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat prin axa LEADER. 

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator. 

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 şi 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. 
Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii 
comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune 
sau coordonate în comun. Funcţionarea unei structuri comune este cea mai integrată formă de cooperare. 

Această măsură, va fi facilitată de sprijin metodologic care se va baza, în principal, pe reţeaua rurală din România şi reţeaua europeană. Astfel, 
prin intermediul acestor reţele, GAL-urile care doresc să întreprindă proiecte de cooperare vor putea consulta baza de date şi îşi vor alege 
GAL-ul/parteneriatul pe care îl doresc ca partener în elaborarea / implementarea proiectului. 

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care 
trebuie să conţină referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în comun în 
vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului. 

În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională, pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, caz în care sunt eligibile pentru sprijin numai 
cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE. 
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În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/parteneriate din state membre UE acordul de cooperare va trebui să prevadă ca fiecare 
partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu participarea sa la acţiunea comună. 

Principalele categorii de cheltuieli eligibile: 

- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi
interpretare, multiplicare documente, 

- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

Cheltuieli neeligibile 
Simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare 
rurală). De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE.. 

Procedura, calendarul şi criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare: 

 
Cooperarea va fi lansată după desfăşurarea primei proceduri de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală. Proiectele de cooperare vor fi 
selectate de către: 
A. Grupurile de Acţiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acţiuni de cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate şi 
de selecţie vor fi elaborate şi aplicate de către GAL şi incluse în strategia de dezvoltare locală. 
B. Autoritatea de Management, pentru celelalte GAL-uri care nu au prevăzut aceste acţiuni în strategia de dezvoltare locală. În acest 
caz, criteriile de selecţie vor fi elaborate de Autoritatea de Management. 
În ambele cazuri, proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele aspecte: 
 
 a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi GAL –implicarea partenerilor locali în operaţiunile 
prevăzute. 
 b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni 
derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului. 
 c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă). 
 d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie şi organizare, 
indicatori de monitorizare, managementul proiectului. 
 e. Aspecte  financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea diverşilor actori. 



137 

 

Criterii de eligibilitate 

- parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER 
- proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun 
- coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER 
- activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR 
- valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanţare publică, iar 

valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro). 
 
În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

- implică mai mult de două GAL-uri din România 
- implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader + 
- includ activităţi inovative 
- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 
- se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 
- se adresează tinerilor din zona rurală 
- respectă normele de mediu 
- care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, 

parteneriate, etc. 
 

Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizată în aceeaşi manieră ca celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui 
Comitet de Selecţie organizat după caz, fie în cadrul GAL, fie în cadrul Autorităţii de Management. În cazul în care selecţia proiectelor 
de cooperare este realizată de către GAL, responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de selecţie va reveni acestuia, iar în cadrul AM 
selectarea proiectelor de cooperare va fi efectuata de 2 ori pe an în principiu în primul şi ultimul semestru al anului. 

Axele acoperite de Axa LEADER : 

 

Vor fi acoperite toate axele din cadrul FEADR. 
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Ajutoare de stat 

Sprijinul financiar acordat prin măsura 421 respectă regula de minimis aşa cum este prevăzută de Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 
din 15 decembrie 2006. 

Plăţi în avans 

Beneficiarii măsurilor menţionate în sub-capitolul 5.2, la punctul „Plata în avans”, pot beneficia de plată în avans conform dispoziţiilor 
prevăzute la punctul respectiv şi în cazul proiectelor selectate de GAL. 

Finanţare : 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile  
Curs de schimb la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
Estimarea 

costului total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

1  39.230  168.057,40  39.230  168.057,40  31.384  134.445,92  7.846  33.611,48 0 0 

Indicatorii Măsurii 421 

Indicatori Valoare estimativă 

Număr de proiecte sprijinite 

– Nr. de proiecte care prevăd şi investiţii 

1 

0 



139 

Criterii de selecţie GAL pentru proiecte 

Măsura Criterii de selecţie 

Măsura 111 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Beneficiarul are acreditare din partea CNFPA în domeniu; 

 Informările promoveză noi tehnologi în domeniul folosirii 
energiei regenerabile; 

 Promovează instruirea tinerilor (sub 40 de ani), a femeilor şi 
grupurilor dezavantajate (proporţia fiecărui grup să fie cel puţin 
25%); 

Măsura 112 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea viitoare pe teritoriul GAL; 

 În palnul de afaceri apare promovarea agriculturii ecologice; 

 Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească calitatea şi 
cantitatea producţiei; 

 Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu 
cel puţin 50%, care să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri 
dezavantajate; 

 Beneficiarul accesează măsuri de mediu/ aplică elemente de 
energie regeneratoare în proiect 

Măsura 121 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Investiţia să cuprindă introducerea tehnologiei inovative; 

 Să diversifice producţia prin activităţi inovative; 

  Investiţia se realizează în parteneriat; 

Măsura 123 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Investiţia pentru centre de procesare se realizeză pentru 
deservirea a mai multor producători din teritoriul GAL; 

 Creşterea valorii adăugate să se aplice produselor locale, 
materiilor prime locale cel puţin în procent de 50%.   

 Investiţia să aibă caracter inovativ; 

 Investiţia să contribuie la dezvoltare brandului local; 

 Investiţia în parteneriat să aibă cel puţin un membru tânăr sub 
40 de ani/ femeie partener. 

 În urma investiţiei finanţate, forţa de muncă necesară producţiei 
să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă şi 
forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 
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Măsura 125 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul 
producătorilor agricoli şi forestieri; 

 Investiţia să deservească la ridicarea potenţialului teritoriului; 

 Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică 
Locală; 

Măsura 141 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu 
cel puţin 50%, care să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri 
dezavantajate; 

Măsura 142 

 Membrii grupului format să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL 
şi să desfăsoară activitatea pe teritorul GAL; 

 Dintre membrii fondatori 50% să aibă vârsta sub 40 de ani/ 
femei; 

Măsura 143  

(Măsura 114) 

 Furnizorul de servicii aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să 
desfăsoară activitatea pe teritorul GAL; 

 Furnizorul de servicii să aibă vechime în domeniul de 
consultanţă şi instruire cel puţin 2 ani; 

Măsura 221 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Să folosească meterial săditor adecvat zonei; 

 Forţa de muncă pentru investiţie să fie din teritoriul GAL în 
proporţie de cel puţin 80% şi să cuprindă şi forţă de muncă din 
grupuri dezavantajate; 

 Investiţia să diminueze eroziunea, degradarea solurilor, 
terenurilor. 

Măsura 312 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Investiţia realizată să contribuie la creşterea cifre de afaceri; 

 Investiţia să contribuie la creşterea valorii adăugate a 
produsului; 

 Materia primă folosită pentru produse realizate de beneficiar să 
fie achiziţionată din teritoriul GAL în limita posibilităţilor; 

 Forţa de muncă pentru în procesul de producţie să fie calificată 
cel puţin 75%. 

 Forţa de muncă folosită în procesul de producţie să fie din 
teritoriul GAL în proporţie de cel puţin 50% şi să cuprindă şi 
forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 



141 

Măsura 313 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 

 Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să 
contribuie la dezvoltarea brandului teritoriului; 

 Investiţie pentru spaţii de agrement; 

 În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze şi să 
folosească produsele locale în limita posibilităţilor; 

Măsura 322 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, obiectelor 
cu valoare istorică de monument să aibă acordul Administraţiei 
Publice Locale; 

 Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ să 
dezvolte funcţia comunitară, să contribuie la crearea noi locuri 
de muncă; 

 Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 

 Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură 
de asistenţă socială/ investiţie în infrastructură pentru servicii; 

 Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 

 Investiţia are caracter complementar, se bazează pe întregirea 
investiţiei realizate anterior (infrastructural sau alte investiţii); 

 Investiția să aibă aplicații de protecția mediului/ aplicații de 
energie regeneratoare 

Măsura 421 

 Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfășoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 Beneficiarul să desfășoare activitate în slujba comunităților 
teritoriului cu o vechime de cel puțin 2 ani; 

 Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 

 Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 

 Investiţia realizată să menţină/ să dezvolte funcţia comunitară; 

 Prin proiect să se realizeze și investiții. 
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Proiecte concrete - idei 

1. Înfiinţarea unui Salon LEADER în oraşul Sângeorgiu de Pădure pentru expoziţia şi 

valorificarea obiectelor meşteşugăreşti, artizanale, tradiţionale din teritoriul GAL. 

2. Construirea, dotarea şi amenajarea unui centru de prelucrare, ambalare a produselor 

agricole şi zootehnice obţinute în teritoriu. 

3. Construirea, dotarea şi amenajarea unui centru de depozitare şi valorificare centralizată în 

condiţii adecvate a produselor agricole şi zootehnice obţinute în teritoriu. 

4. Crearea unei reţele de informare turistică în teritoriu cu posibilitate de acces adecvat în 

fiecare comună. 

5. Modernizarea structurilor de primire turistică din teritoriu şi construirea unor noi structuri 

conform cerinţelor şi a aşteptărilor turiştilor, precum şi crearea infrastructurii necesare 

desfăşurării activităţilor în condiţiile şi conform normelor europene. 

6. Înfiinţarea unor spaţii de agrement, sportive dependente sau independente de structurile 

de primire turistică din teritoriu. 

7. Restaurarea şi dezvoltare patrimoniului cultural, natural şi istoric din teritoriu cu scopul 

de a  le conserva şi de a creşte numărul obiectivelor de atracţie turistică, culturală. 

8. Organizarea unor târguri şi expoziţii tematice, anuale cu scopul valorificării produselor 

din teritoriu şi a atragerii turiştilor, vizitatorilor prin aceste evenimente. 

9. Restaurarea, modernizarea cramelor din teritoriu cu scopul valorificării produselor de 

vinificaţie din teritoriu şi a atragerii turiştilor, vizitatorilor. 

10. Înfiinţarea unor noi ferme viticole şi modernizarea celor existente din teritoriu. 

11. Organizarea consilierii, informări şi a unor cursuri de formare profesională în domeniile: 

agricultură europeană, management, turism, standardele comunitare, tehnologia 

informaţiei, agricultură ecologică etc. cu scopul creşterii calităţii şi a nivelului de 

cunoştinţe a populaţiei teritoriului, contribuind la creşterea calităţii produselor, la 

adaptarea la standardele comunitare, la oferirea de servicii de înaltă calitate,  etc. 

12. Realizarea unor web-siteuri tematice, ca:  

 Promovarea teritoriului ca atracţie turistică: puncte de atracţie turistice, structurile de 

primire turistică, descrierea teritoriului, rezervări, zonele de vizitat, etc. 
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 Promovarea produselor tradiţionale, artizanale, meşteşugăreşti: obiectele create în 

teritoriu, posibilităţi de cumpărare, istoric, metodele de creare utilizate, etc. 

 Promovarea produselor agricole, zootehnice, de vinificaţie: prezentarea produselor, a 

fermierilor, descrierea procesului de producţie, posibilităţi de cumpărare, depozitare şi 

idei de utilizare, etc. 

13. Înfiinţarea unui ziar teritorial cu apariţie lunară, care va aborda teme ca: ştirile 

teritoriului, idei de promovare a produselor, informaţii tematice despre diferite activităţi, 

evenimente în teritoriu, posibilităţi de finanţări europene, implementarea proiectelor, etc. 

14. Înfiinţarea traseelor tematice: drumul vinului, drumul cepei, drumul verde Târnava Mică, 

etc. 

15. Construirea caselor mortuare şi înfiinţarea serviciului aferente înmormântărilor conform 

standardelor UE. 

16. Reabilitarea infrastructurii de drumuri de acces la terenuri agricole, forestiere. 

17. Reabilitări infrastructurale a clădirilor folosite în scopuri sociale şi comunitar. 
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II.3 Planul de finanţare 
Anexa nr. 3 - Planul de finanţare          

   Numele teritoriului : Târnava Mică Bălăuşeri - Sărăţeni        
   Data întocmirii planului: 23.07.2014          
         Sume în  € 

Denumirea măsurii 

Ponderea măsurii în 
planul de finanţare Cost total 

Contribuţii publice 
Contribuţii naţionale Contribuţii private 

FEADER 

% din 
costul 
total 

% de 
contribuţie 

FEADR 
Suma % Suma % Suma % Suma % 

1. Măsura 111 - Formare profesională (trening), 
informare şi difuzare de cunoştinţe 0% #DIV/0!        - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

2. Măsura 112 - Instalare tinerilor fermieri 6% 80%      172 000 €  100% 137 600 € 80% 34 400 € 20% 0 € 0% 

3. Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole 
0% #DIV/0!                 - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

4. Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 0% #DIV/0!                 - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

5. Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 0% #DIV/0!                 - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

6. Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenţă 2% 80% 

        
42 000 €  100%  33 600 € 80%  8 400 € 20% 0 € 0% 

7. Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producători 
0% #DIV/0!                 - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

8. Măsura 143-Furnizarea de servicii de consiliere şi 
consultanţă pentru agricultori 0% #DIV/0!                 - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

9. Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole 0% #DIV/0!                 - €  

#DIV/0
! 0 € #DIV/0! 0 € 

#DIV/0
! 0 € 

#DIV/0
! 

10. Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi 3% 58%       81 901 €  100% 47 286 € 58%  11 821 € 14% 

 22 794 
€ 28% 

11. Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice 2% 68%        45 778 €  100% 31 129 € 68% 7 782 € 17% 6 867 € 15% 

12. Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale 66% 80%    1 834 185 € 100%  1 467 348 € 80% 

 366 837 
€ 20% 0 € 0% 

13. Măsura 421 – Implementarea proiectelor de 
cooperare 1% 80%       39 230 €  100%  31 384 € 80%  7 846 € 20% 0 € 0% 

Asistenţă tehnică (Chelt. de funcționare GAL,  20% 80%      551 358 €  100% 441 086 € 80% 110 272 € 20% 0 € 0% 
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Componenta ”a” + Componenta ”b”) 

TOTAL 100% 79%    2 766 452 € 100% 2 189 432 € 79% 547 359 € 20% 
 29 661 

€ 1% 

Zone de calcul automat           
Anexa nr. 3 - Planul de finanţare          
   Numele teritoriului : Târnava Mică Bălăuşeri - Sărăţeni        
   Data întocmirii planului: 23.07.2014          

Curs de schim la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române 1 Euro = 4,2839 RON    Sume în  RON 

Denumirea măsurii 

Ponderea măsurii în 
planul de finanţare Cost total 

Contribuţii publice 
Contribuţii naţionale Contribuţii private 

FEADER 
% din 
costu
l total 

% de 
contribuţi
e FEADR 

Suma % Suma % Suma % Suma % 

1. Măsura 111 - Formare profesională (trening), 
informare şi difuzare de cunoştinţe 0% #DIV/0! 0 RON  #DIV/0!         0 RON  #DIV/0! 0 RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

2. Măsura 112 - Instalare tinerilor fermieri 
6% 80%       736 830,80 RON  100% 

      589 464,64 
RON  80%     147 366,16 RON  20%                    -   RON  0% 

3. Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor 
agricole 0% #DIV/0!                      -   RON  #DIV/0! 

                     -   
RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

4. Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 0% #DIV/0!                      -   RON  #DIV/0! 

                     -   
RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

5. Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 0% #DIV/0!                      -   RON  #DIV/0! 

                     -   
RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

6. Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenţă 2% 80%       179 923,80 RON  100% 

       143 939,04 
RON  80% 35 984,76 RON  20%                    -   RON  0% 

7. Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de 
producători 0% #DIV/0!                      -   RON  #DIV/0! 

                     -   
RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

8. Măsura 143-Furnizarea de servicii de consiliere 
şi consultanţă pentru agricultori 0% #DIV/0!                      -   RON  #DIV/0! 

                     -   
RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

9. Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole 0% #DIV/0!                      -   RON  #DIV/0! 

                     -   
RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0!                    -   RON  #DIV/0! 

10. Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi 3% 58%         350 856,42 RON  100% 

      202 566,78 
RON  58%      50 641,70 RON  14%       97 647,94 RON  28% 
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11. Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice 
2% 68%       196 106,87 RON  100% 

      133 352,67 
RON  68%     33 338,17 RON  17%        29 416,04 RON  15% 

12. Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 66% 80%    7 857 465,12 RON  100%  6 285 972,10 RON  80%  1 571 493,02 RON  20%                    -   RON  0% 

13. Măsura 421 – Implementarea proiectelor de 
cooperare 1% 80%  168 057,40 RON  100%  134 445,92 RON  80%  33 611,48 RON  20%                    -   RON  0% 

Asistenţă tehnică (Chelt. de funcționare GAL,  
Componenta ”a” + Componenta ”b”) 20% 80%    2 361 962,54 RON  100% 

   1 889 568,32 
RON  80%     472 394,22 RON  20%                    -   RON  0% 

TOTAL 100% 79%  11 851 202,95 RON  100% 
   9 379 309,46 
RON  79%  2 344 829,51 RON  20%  127 063,99 RON  1% 

Zone de calcul automat           
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III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI 

PARTEA A - V - A: PARTENERIATUL 

III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură 
(parteneriatul care realizează Dosarul de Candidatura - Planul de Dezvoltare Locală) 

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata a avut primul contact cu 
conceptul LEADER în anul 2007, când împreună cu cele 9 unităţi administrative din 
microregiune, care au aderat la asociaţie, a desemnat o persoană care a participat la cursul de 
pregătire pe tema Leader organizat de MADR.  Asociaţia Microregională Târnava Mică 
Bălăuşeri Sovata este un parteneriat privat – public înfiinţat în anul 2001, care a realizat la 
multe proiecte comune în beneficiul populaţiei, care însumează 24958 locuitori. A fost 
iniţiatoarea  constituirii parteneriatului în GAL.   

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata a iniţiat prima întâlnire cu factorii 
decizionali, actorii locali din toate segmentele sociale. S-au lămurit probleme cum ar fi:ce este 
un GAL,  cum se finanţează un GAL, care sunt etapele de parcurs pentru ca un teritoriu să 
devină un teritoriu LEADER, ce este strategia, Planul de dezvoltare locală ,cum se vor depune 
proiecte, cum se vor finanţa proiectele, etc.   

Cu această ocazie, pe baza voluntariatului s-au identificat partenerii care au participat la 
formarea GAL–ului, respectând cerinţele legale al axei LEADER.    

Reprezentanţii potenţialului GAL la prima întâlnire au desemnat-o ca autoritate legitimă şi 
responsabilă, cu capacitate managerială, financiară  adecvată în vederea elaborării unei 
candidaturi LEADER, pe Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata.  

Dat fiind faptul că această colaborare de parteneriat microregională există din anul 2001 
oportunităţile programului LEADER au fost binevenite pentru teritoriul nostru, din care 
au fost eligibile localităţile: comuna Bălăuşeri, Fântânele, Veţca, Neaua, Ghindari, 
Sărăţeni şi  oraşul Sângeorgiu de Pădure. Aceste localităţi din punct de vedere geografic 
alcătuiesc un teritoriu coerent.   

La întâlnirea din luna ianuarie 2010 a partenerilor GAL pe parcursul a 2 zile s-au 
discutat: probleme administrative şi probleme legate de implementarea proiectului 

 Participanţii au propus şi au identificat resursa umană competentă cu care se  
lucrează pe parcursul proiectului. S-a stabilit că la elaborarea planului de 
dezvoltare se vor folosi resursele umane interne competente în voluntariat  şi  
experţi externi cu contracte.  Resursele au fost stabilite cu consultarea 
autorităţilor locale  şi al AM judeţean. 

 Achiziţia şi contractarea serviciilor de la firme de specialitate. 

 S-a elaborat diagrama Gantt cu activităţile proiectului.  Document cu roluri  şi 
sarcinile fiecărui partener în parte . 
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 Posibilitatea înfiinţării unei asociaţii ca entitate juridică a GAL–ului cu 
denumirea „Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni”.   Au fost 
discutate  şi principiile funcţionării unei astfel de asociaţii.  

 S-au conceput materialele de prezentare şi promovare a programului 
LEADER, broşuri, mape, pixuri. 

 Pentru  transparenţa implementării proiectului se folosesc căi de comunicaţii în 
mass – media scrisă: articole în ziare şi comunicate de presă. 

Pentru eficienţa mai bună a muncii şi pentru respectarea  termenelor stabilite,  s-au format 3 
grupuri de lucru, în care au activat pe lângă personalul angajat, toate persoanele competente din 
partea a partenerilor precum şi voluntari. Resursele interne ale parteneriatului:  

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata:  

 spaţii necesare întâlnirilor, mobilier, birotică şi alte echipamente logistice, personal cu 
experienţă în domeniul proiectelor, experienţă relaţională internă în teritoriu şi 
internaţională, managementul resurselor materiale şi umane; 

 personal (2 persoane) cu pregătire în programul Leader: formarea reprezentanţilor 
grupurilor potenţiale. 

Partenerii : 

 aport la asigurarea resurselor financiare şi umane după cum urmează: Comuna Ghindari  
personal pregătit în programul Leader: sensibilizarea actorilor locali (1 persoană), 
achiziţii publice (1 persoană), manager de proiect (1 persoană); 

 mai multe persoane de la parteneri cu pregătire în : management (PFA Borbély György, 
SC Chibex Co); 

 expert contabil etc. 

Aceste grupuri de lucru pe lângă întâlnirile permanente au avut întâlniri cu teme cheie. 

Cele trei grupuri de lucru:  

1. echipa de management al proiectului  formată din experţi şi voluntari  

 răspundere principală: elaborarea planului de dezvoltare; 

– elaborarea  planului detailat al proiectului; 

– campanii de informare, întâlniri cu comunităţi, reprezentanţi locali, parteneri; 

– culegerea datelor, informaţiilor din teritoriu; 

– conceptul conţinutul chestionarelor; 

– prezentarea chestionarelor, împărţirea către populaţie; 

– analiza, prelucrarea informaţiilor, datelor. 

2. echipa administrativă  formată din personalul  solicitantului, voluntari (reprezentanţii 
partenerilor), reprezentaţi ai firmei responsabile 

 răspundere principală: coordonarea tuturor activităţilor  

– organizarea şi atribuirea achiziţiilor; 
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– constituirea asociaţiei GAL 

– organizarea schimbului de experienţă 

– organizarea întâlnirilor partenerilor, comunităţilor prezentarea materialelor la întâlniri 

– informări despre stadiul proiectului, rezultate 

– pregătirea rapoartelor, cererilor de plată, etc. 

– ţinerea legăturii permanente cu parteneri, cu AM, cu unităţi de prestări servicii contactate 

– comunicare cu presa, mass-media, etc. 

3. echipa tehnică formată din expert, personal al solicitantului, voluntari reprezentanţii partenerilor 

– conceptul , designul documentelor; 

– redactarea documentelor interne; 

– asigurarea fondului tehnic al întâlnirilor: prezentări, împărţirea materialelor; 

– participare la prelucrarea datelor; 

– participare la toate evenimente. 

Prima întâlnire a grupurilor de lucru: 

Acţiuni: 

 Stabilirea planului de lucru: 

o Culegerea informaţiilor; 

o Pregătirea prezentărilor pentru consultarea publicului în comunităţile 
teritoriului-diagnostic pe teme (3 teme); 

o Planificarea întâlnirilor cu comunităţile, calendarul; 

o Consultări cu liderii locali şi factorii de decizie pe teren, stabilirea locaţiilor 
întâlnirilor, ( seminarii, workshopuri); 

o Elaborarea materialelor pentru animarea teritoriului: afişe, fluturaşi; 

o Consultarea strategiilor mai vechi ale comunelor, oraşului; 

o Consultări cu instituţii, unităţi din teritoriu pentru culegerea informaţiilor; 

A doua întâlnire a grupurilor de lucru: 

 Stabilirea calendarului acţiunilor; 

Acţiuni:    

 Prima rundă de întâlniri, workshopuri cu  reprezentanţi ai tuturor satelor 
aparţinătoare comunităţilor:  

- Comuna Veţca (data 04.02.2010), Comuna Bălăuşeri/ sat Chendu (05.02.2010), 
Comuna Fântânele/ sat Fântânele (06.02.2010)/ sat Călimăneşti (10.02.2010), Comuna 
Ghindari/ sat Ghindari (08.02.2010), Comuna Sărăţeni (09.02.2010),  Comuna Neaua/ 
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sat Neaua (10.02.2010), Comuna Chibed (11.02.2010),  Oraşul Sângeorgiu de Pădure  
(12.02.2010).  

- S-au împărţit 242 chestionare cu teme pentru diagnostic şi idei, propuneri: 

o nevoi de dezvoltare raportate la teritoriu;  

o nevoi de dezvoltare raportate la organismul reprezentat; 

o probleme în teritoriu; 

o ce lipseşte, cu ce s-ar ocupa populaţia; 

o idei şi propuneri; 

 Prelucrarea datelor din chestionare 

- Echipa de proiect a prelucrat chestionarele care furnizează date importante şi relevante 
despre nevoile populaţiei, unităţilor (economice, ONG, publice etc.) din teritoriu; 

- Pregătirea materialelor pentru prezentare cu rezultatele prelucrate.  

A treia întâlnire a grupurilor de lucru 

 Stabilirea calendarului acţiunilor 

Acţiuni: 

 A doua rundă de întâlniri, workshopuri cu  reprezentanţi ai tuturor satelor 
aparţinătoare comunităţilor:  

- Comuna Veţca (data 07.04.2010), Comuna Bălăuşeri/ sat Chendu (23.04.2010), 
Comuna Fîntînele/ sat Fântânele (27.04.2010), Comuna Ghindari/ sat Ghindari 
(30.04.2010), Comuna Sărăţeni (08.04.2010), Comuna Neaua/ sat Rigmani 
(21.04.2010), Comuna Chibed (13.04.2010), Oraşul Sângeorgiu de Pădure  (15.04.2010). 

- S-au prezentat materialele cu rezultatele prelucrării; 

- S-a analizat şi s-au făcut rectificările unde era necesar; 

- S-au mai făcut completări prin împărţirea chestionarelor. 

 Prelucrarea datelor adăugând  completările, prezentate mai jos cu diagrame şi 
tabele. 

- Echipa a prelucrat datele luând în considerare cele noi şi completările cu informaţii 
noi; 

- Definitivarea documentelor. 



151 

 



152 

 

0

20

40

60

80

100

120

Modernizarea, 
extinderea spaţiilor de 

lucru

Construirea unor noi 
spaţii de lucru

Achiziţionare utilaje, 
echipamente

Angajarea unor noi 
salariaţi

Achiziţionare teren Introducerea unor noi 
activităţi

Realizarea unui web-
site

107 107

77 76

62

44 44

Nevoi de dezvoltare la organismul reprezentat



153 

Probleme în teritoriu: Ce lipseşte: Cu ce v-aţi ocupa: Idei şi propuneri: 
 Şomaj; 

 Îmbătrânirea populaţiei; 

 Migrarea tinerilor în alte 
regiuni; 

 Lipsa învăţământului; 

 Lipsa investitorilor; 

 Lipsa serviciilor de sănătate;  

 Lipsa de servicii de îngrijire a 
bătrânilor şi a serviciilor 
sociale; 

 Altele: 
o Insuficienţa siguranţei 

publice; 
o Insuficienţa serviciului de 

sănătate publică, de 
îngrijire a bătrânilor, de 
asistenţă socială; 

 

 Depozite pentru produse 
agricole; 

 Spaţii de prelucrare, procesare, 
comercializare a produselor 
agricole; 

 Depozite de deşeuri, spaţii 
pentru sortarea deşeurilor; 

 Utilaje performante; 

 Fabrici, uzine , parcuri 
industriale, incubatoare de 
afaceri; 

 Bănci; 

 Parcuri, baze/terenuri sportive, 
cluburi sportive,  locuri de 
distracţie; 

 Case de bătrâni, case pentru 
tineret; 

 Case mortuare; 

 Biblioteci, muzee 
(etnografice); 

 Grădiniţe cu program 
prelungit/ creşe; 

 Spaţii pentru activităţile 
tinerilor, copiilor; 

 Cabinete medicale, farmacii, 
stomatologie;  

 Reţele de valorificare a 
produselor agricole, artizanale; 

 Pieţe agroalimentare; 

 

 Turism rural/agroturism;  

 Agricultură (ecologica) ;  
o Pepiniere; 
o Sere; 

 Viticultură, vinificaţie; 

 Apicultură; 

 Fabricare materiale de 
construcţii; 

 Reciclarea deşeurilor; 

 Servicii: 
o De sănătate; 
o De înfrumuseţare;  
o Agrement, sportive; 

 Organizare evenimente; 

 

 Dezvoltarea turismului, 
(hoteluri wellness), organizarea 
de tabere tematice; 

 Marcarea drumurilor turistice; 

 Dezvoltarea drumului vinului, 
construirea unor crame; 

 Organizare de expoziţii, 
târguri; 

 Web-site pentru popularizarea 
potenţialului turistic a regiunii; 

 Organizare de cursuri de 
formare în domeniul proiectelor 
UE, a normelor UE în 
agricultură, limbi străine, etc. 

 Păstrarea patrimoniului 
cultural, a tradiţiilor locale, 
restaurarea monumentelor 
istorice  

 Modernizarea parcurilor; 
 Înfiinţarea unor puncte de 

informare în domeniul 
finanţărilor UE, de consiliere 
juridică, unor centre IT, puncte 
de informare turistică; 

 Înfiinţarea unor organizaţii de 
apărare a intereselor; 

 Popularizarea metodelor 
alternative de agricultură 
ecologică; 

 Reciclarea deşeurilor agricole, 
fabricare de brichete, etc., 
utilizarea energiei 
regenerabile; 

 Ziar regional, post de radio/TV 
regional; 
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 La cele două runde de întâlniri împărţit materialele informative (broşuri, mape, etc.); 

La mai multe întâlniri au fost prezente persoane din partea AM judeţean. Cu reprezentanţi s-
au discutat probleme legate de implementarea proiectului şi măsurile identificate din cadrul 
PNDR, adaptate acţiunilor prevăzute. 

În perioada 10.02.2010 – 12.08.2010. au avut loc şi întâlnirile partenerilor:   

Prima întâlnire: 15.02.2010. Ordinea de zi: 

– Stadiul implementării proiectului;  

– Probleme organizatorice privind deplasarea grupului în schimb de experienţă în; 
Ungaria, Zalaegerszeg şi împrejurimi, în perioada 18-20 februarie 20105; 

– Stadiul organizatoric privind deplasarea grupului în schimb de experienţă în Franţa, 
Chateaubriant, în perioada 18-23 martie 2010. 

A doua întâlnire a parteneriatului: 16.03.2010. Ordinea de zi: 

– Stadiul implementării proiectului;  

– Pregătirea celei de a doua rundă de întâlniri în comunităţi, calendarul întâlnirilor  
pentru dezbateri, idei, definitivări;  

– Constituire asociaţiei GAL Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni; 

– Analiza schimbului de experienţă desfăşurată în Ungaria, concluzionarea lui şi 
analiza posibilităţilor de preluare a ideilor şi a bunelor practici.  

A treia întâlnire a parteneriatului: 06.04.2010. Ordinea de zi: 

– Analiza schimbului de experienţă desfăşurată în Franţa, concluzionarea lui şi 
analiza posibilităţilor de preluare a ideilor şi a bunelor practici (raport anexat); 

– Stadiul implementării proiectului, prezentarea rezultatelor parţiale  a prelucrării  
datelor; 

– Stabilirea procedurii cât mai simple de acţionare a managementului în caz de 
urgenţe; 

– Discutarea cooptării ca membru în parteneriat a Asociaţiei Non profit a Femeilor 
Creştine din Agrişteu. 

A patra întâlnire a parteneriatului: 19.05.2010. Ordinea de zi: 

– Cooptarea unui nou membru în parteneriat, şi anume a Asociaţiei Non profit a 
Femeilor Creştine din Agrişteu, care şi-a manifestat dorinţa de a lua parte la 
dezvoltare locală pe baza conceptului Leader; 

– Stadiul implementării proiectului. 

                                                            
5 schimbul de experienţă a fost organizată, şi toate cheltuielile suportate de Asociaţia Microregională Târnava Mică 
Bălăuşeri–Sovata, pentru a ajuta parteneriatul în dobândirea experienţelor legate de Leader şi de a crea premiza unei 
colaborări fructuoase de parteneriat cu GAL Göcsej – Hegyhát Leader Egyesület, şi ca GAL –ul nostru să intre cât mai 
repede în circuitul internaţional al GAL–urilor, şi pentru promovarea teritoriului în vederea dezvoltării turismului. 
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– Pregătirea participării GAL la seminarul Întărirea parteneriatului Franţa-România 
între actorii dezvoltării rurale implicaţi în implementarea strategiilorde 
dezvoltare în LEADER organizat la Cluj de Serviciul de cooperare si actiune 
culturala a Ambasadei Frantei în România. 

A cincea întâlnire  a parteneriatului: 12.07.2010. Ordinea de zi: 

– Managementul face prima prezentare a planului de dezvoltare în localitatea Fîntînele 
pe data de 12.07.2010, cu participarea reprezentanţilor partenerilor proiectului, în total 
33 persoane; 

– Comentarii, observaţii referitoare la punctele strategiei; 

– Completarea şi corectarea greşelilor; 

– Oficializarea parteneriatului GAL. Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni a 
fost înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 638/ 18.06.2010; 

– Parteneriatul hotărăște, că Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni din data 
înregistrării sale este reprezentantul legal al GAL–ului, şi dosarul de candidatură să fie 
depus de asociaţie, urmând ca după selecţie să-şi asume răspunderea în implementarea 
PDL; 

– Probleme organizatorice privind participarea teritoriului la TÂRNAVA EXPO 2010 în 
parteneriat cu mai multe instituţii şi organizaţii din teritoriu. 

A şasea întâlnire: 12.08.2010. Ordinea de zi: 

– Managementul face a doua prezentare a planului de dezvoltare în localitatea 
Sângeorgiu de Pădure pe data de 12.08.2010, cu participarea partenerilor proiectului, a 
invitaţilor, a celor interesaţi, în total 67 persoane; 

– Prezentarea organelor Asociaţiei nou înfiinţate, care este entitatea juridică a GAL-ului, 
structurile căreia vor funcţiona în implementarea strategiei elaborate, în realizarea 
Planului de dezvoltare locală; 

– La prezentarea au participat reprezentanţii DADR MUREŞ şi OJPDR Mureş. 

– Evaluarea rezultatelor TÂRNAVA EXPO 2010 (catalog anexat); 

 Activităţile parteneriatului: septembrie – octombrie 2010. 

– Întocmirea Acordului de Parteneriat pentru elaborarea  dosarului de candidatură la  
selecţia Grupurilor de Acţiune Locală; 

– Pregătirea dosarului de candidatură  conform cerinţelor ghidului nou al solicitantului, 
şi precizărilor primite de AM; 

– Validarea Dosarului de Candidatura final de către parteneri: 27.10.2010. 
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III.2 Prezentarea parteneriatului decizional 
 

III.2.1 Descrierea partenerilor 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Hegyi László   Oraşul Sângeorgiu de Pădure Viceprimar 

ADMIN 

Reprezentat de tânăr 
sub 40 ani 

Sagyebo Istvan    Comuna Bălăuşeri Primar ADMIN 

Orbán Sándor    Comuna Chibed Viceprimar 

ADMIN  

Reprezentat de tânăr 
sub 40 ani 

László Árpád   Comuna Fântânele Primar ADMIN 

Zsigmond Venczel Comuna Ghindari Primar ADMIN 

Veress Grigore – 
Dominic 

Comuna Neaua Primar ADMIN 

Madaras Árpád Comuna Sărăţeni Primar ADMIN 

Fekete Pál Comuna Veţca Primar ADMIN 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Birtalan Rodica 

BICHAMP S.R.L. 

 cu sediul în Sat Fântânele (Com. 
Fântânele), str. Mica, nr. 276, 

judeţul Mureş 

Administrator 

PRIVAT  

Economic, reprezentat 
de femeie sub 40 ani  

Szőcs Karol 

S.C. CAROL TECH S.R.L.  

cu sediul în Sat. Ghindari (Com. 
Ghindari), nr. 332/B, judeţul 

Mureş 

Administrator 
PRIVAT  

Economic  

Csont Gyula 

S.C. SILCOM TREI SATE 
S.R.L.  

cu sediul în Sat Trei – Sate (Com. 
Ghindari), nr. 293, judeţul Mureş 

Administrator 
PRIVAT  

Forestier/economic 

Biró Monika 
S.C. MONI & BETTY S.R.L.  

cu sediul în Sat Sărăţeni (Com. 
Sărăţeni), nr. 106, judeţul Mureş 

Administrator 

PRIVAT  

Reprezentat de femeie 
tânără  sub 40 ani  

Biró Ibolya 
P.F. Biro Ibolya  

cu sediul în Sat Sărăţeni (Com. 
Sărăţeni), nr. 106, judeţul Mureş 

Conducător, 
persoană fizică 

autorizată 

PRIVAT  

Reprezentat de tânără 
sub 40 ani  
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Sütö Árpád 
PFA Suto A. Arpad  

cu sediul în Sat Chendu (Com. 
Bălăuşeri),  nr 116, judeţul Mureş 

Conducător, 
persoană fizică 

autorizată 

PRIVAT  

  

Dósa Árpád 

S.C. AGRO PROD COM 
DOSA S.R.L.  

cu sediul în Sat Chibed (Com. 
Chibed),  nr. 759, judeţul Mureş 

Administrator 
PRIVAT  

Economic  

Korondi János-Attila 
S.C. CHIBEX KO S.R.L.  

cu sediul în Sat Chibed (Com. 
Chibed), nr. 63, judeţul Mureş 

Administrator 

PRIVAT  

 Economic, reprezentat 
de tânăr sub 40 ani  

Császár Ágnes 
P.F.A. Csaszar Agnes,  

cu sediul în Sat Fântânele (Com. 
Fântânele)  nr. 316, judeţul Mureş 

Conducător, 
persoană fizică 

autorizată 

PRIVAT  

Reprezentat de femeie 
sub 40 ani  

Borbély György – 
Árpád 

P.F.A. Borbely Gyorgy Arpad 

cu sediul în Sat Chibed (Com. 
Chibed) nr.86, judeţul Mureş 

Conducător, 
persoană fizică 

autorizată 

PRIVAT  

 Economic, reprezentat 
de tânăr sub 40 ani  

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Borbély Ema 

Asociaţia Culturală Seprodi 
Janos de Chibed,  

cu sediul în Sat Chibed (Com. 
Chibed) nr. 333, judeţul Mureş 

Preşedinte 
ONG 

Reprezentat de femeie 

Dósa Sándor 

Asociaţia Microregională 
Târnava Mică Bălăuşeri – 
Sovata, cu sediul în Oraş 

Sângeorgiu de Pădure, str. 
Livezilor, nr. 6, judeţul Mureş 

Preşedinte ONG  

Biró Csaba 

Asociaţia Agricultorilor 
Maghiari din România - 

Organizaţia Mureş – Cercul 
Agricultorilor „Arany Kalasz” 

Sărăţeni,  

cu sediul în Sat Sărăţeni (Com. 
Sărăţeni), nr. 106, judeţul Mureş 

Preşedinte 

ONG 

 Grup minoritar/  

organizaţie agricolă 

Koncz Csaba 

Composesoratul „Păşunea de 
Aur” Chendu,  

cu sediul în Sat Chendu (Com. 
Bălăuşeri), nr. 249, judeţul Mureş 

Secretar 

Împuternicit 
(anexat) 

ONG 

Organizaţie agricolă 
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Gáll Sandor 

Asociaţia Culturală „Petofi - 
Simen”  

cu sediul în Sat Călimăneşti (Com. 
Fântânele), nr. 41, judeţul Mureş 

Director ONG 

Kovrig Zoltan 

Asociaţia Culturală „Bodor 
Peter”,  

cu sediul în Oraş Sângeorgiu de 
Pădure, str. Garofiţei , nr. 11, 

judeţul Mureş 

Reprezentant 
împuternicit prin 
hotărâre Adunare 
Generală (anexat) 

ONG 

Reprezentat de tânăr 
sub 40 ani 

Toth Andrea 

Asociaţia „Lumina Verde”, 

 cu sediul în Oraş Sângeorgiu de 
Pădure, str. Unirii nr. 3, judeţul 

Mureş 

Reprezentant 
împuternicit prin 
hotărâre Adunare 
Generală (anexat) 

ONG 

Organizaţie de mediu 
Reprezentat de femeie 

sub 40 ani  

Farkas Rozalia – 
Elisabeta 

Asociaţia Non Profit a 
“Femeilor Creştine din 

Agrişteu”  

cu sediul în localitate Sat Agrişteu 
(Com. Bălăuşeri) nr. 45, judeţul 

Mureş  

Preşedinte 

ONG 

Organizaţia de femei 

Reprezentat de femeie 

 

 

Componenţa parteneriatului  pe grupuri   

Minorităţi 
etnice 

Grupuri 
reprezentaţi 

de tineri 
sub 40 ani 

Grupuri 
reprezentate 

de femei 

Organizaţie 
agricolă 

Organizaţie 
de mediu 

Sector 
forestier

Sector 
economic 

Parteneri 
Privaţi 

+ 
Societatea 

civilă 
Număr Număr % Număr % Număr Număr Număr Număr Număr %

1 10 38 7 27 2 1 1 6 18 69
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III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL – ului 

La nivelul GAL- ului, organele asociaţiei sunt: 

 Adunarea Generala; 

 Consiliul Director; 

 Comisia de cenzori;  

 Comitetul de selectare a proiectelor; 

 Compartiment administrativ. 

Conducerea Asociaţiei 

1) ADUNAREA GENERALĂ 

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

Îşi desfăşoară activitatea respectând raportul membrilor de minimum 60% din sfera 
privată: societăţi economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, şi 
maximum 40% din sfera publică 

Adunarea Generală poate fi: 

 Adunarea Generală  ordinară 

– Adunarea Generală ordinară se convocă prin scris cu 5 zile înainte de termenul 
stabilit, se poate amâna 15 zile la cererea scrisă a 1/3 din membrii. În caz de 
urgenţă Adunarea Generală se convocă prin scris cu 3 zile înainte de termenul 
stabilit. 

– Adunarea Generală ordinară se convocă de preşedinte, la propunerea Consiliului 
Director cel puţin o data pe 6 luni.  

– Adunarea Generală este statutară, dacă la prima convocare 50%+1 din membrii 
sunt prezenţi. În cazul în care membrii nu sunt prezenţi în număr de 50%+1, 
peste 1 zi se convocă Adunarea Generală cu aceleaşi ordine de zi. În acest caz 
este statutară indiferent de numărul membrilor prezenţi, dacă pe convocator scris 
către membrii apare această menţiune, membrii au luat cunoştinţă de acest fapt. 

– Membrii pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală sau la alte evenimente de o 
persoană împuternicită prin împuternicire legalizată de notar. 

– Adunarea Generală la fiecare ordine de zi hotărăște prin majoritate simplă, dar în 
cazul alegerii Consiliului  Director este nevoie de majoritatea simplă a fiecărui 
sector. 

–    Despre eliminarea unui membru hotărăşte prin votul a 50%+1 dintre membrii. 

– Pentru constituirea parteneriatelor cu alte organizaţii, instituţii este nevoie de 
acordul a 2/3 din membri. 

– În general toate hotărârile se iau prin vot deschis în cazuri când se ia hotărâre 
legată de persoane se iau prin vot secret. 
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– Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi 
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la 
Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

 Adunarea Generală extraordinară 

– Se convocă la solicitarea scrisă a 50% din  numărul membrilor. Actul de 
solicitare se depune la preşedintele asociaţiei; 

– La solicitarea organelor de control conform legii; 

– La solicitarea preşedintelui Comisiei de Cenzori; 

– La iniţiativa preşedintelui asociaţiei, dacă este necesar din punct de vedere al 
funcţionării asociaţiei. Adunare Generală extraordinară se poate convoca şi prin 
fax sau prin e-mail.  

Competenţa Adunării Generale cuprinde: 

a) Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 

b) Aprobarea şi modificarea statutului de funcţionare a asociaţiei; 

c) Aprobarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a asociaţiei; 

d) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

e) Alegerea si revocarea membrilor consiliului de selecţie; 

f) Alege şi revocă membrii Consiliului Director;  

g) Alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

h) Hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile legii; 

i) Hotărăşte dizolvarea asociaţiei;  

j) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege şi de statutul asociaţiei. 

Actele oficiale: 

 Procesul verbal: 

La Adunarea Generală se întocmeşte procesul verbal. Fiecare pagină a procesului verbal 
va fi semnată de persoana care-l întocmeşte şi de conducător de şedinţă precum şi două 
persoane împuternicite de Adunarea Generală.  

Copia procesului verbal va fi înmânată în cel puţin 8 zile membrilor Consiliului 
Director. 

 Actele de evidenţă 

a) Evidenţa Hotărârilor Adunării Generale conţine: 

- numărul hotărârii (numărul curent începe anual de la 1/an, lună, ziua); 

- conţinutul hotărârii, data hotărârii, vigoarea (în timp, legat de persoană), numărul 
persoanelor care au votat contra sau pentru. 
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b) Evidenţa raporturilor 

- Evidenţa raporturilor prezidenţiale şi a comisiei de cenzori (P (preşedinte) adică C 
(cenzor) /nr./an, luna, ziua). 

c) Evidenţa membrilor 

- Se ţine separat evidenţa mebrilor şi evidenţa membrilor susţinători. 

- Conţine: numele, datele personale de naştere, adresa, date cărţii de identitate, nr 
de telefon, sau alte date de contact, data începutului sau încetării calităţii de 
membru. La persoane juridice sau asociaţii economice fără personalitate juridică 
conţine: adresa, CUI, şi numele reprezentantului. 

d) Evidenţa cotizaţiei membrilor 

Persoane care îndeplinesc funcţii: preşedinte, membrii Consiliului Director, 
membrii comisiei de cenzori nu sunt retribuiţi. Au dreptul la decontarea 
cheltuielilor ce se ivesc în urma activităţii lor în serviciul asociaţiei.  

Şedinţele Adunării Generale sunt publice. 

Hotărârile Adunării Generale, raporturile Consiliului Director şi ale Comisiei de Cenzori 
sunt publice 

– Hotărârile se afişează pe panoul secretariatului; 
– Se pot solicita şi informaţii verbale de la membrii Consiliului Director. 

Membrii: 

1. Hegyi László domiciliat în Orş. Sângeorgiu de Pădure, Str. Petöfi Sandor nr. 29, Jud. 
Mureş, posesor C.I. seria MS nr. 299010 , CNP 1761117264363, reprezentant Orş. 
Sângeorgiu de Pădure; 

2. Sagyebo Istvan  domiciliat în Sat. Chendu (Com. Bălăuşeri) nr. 397, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 043569, CNP 1670811264419, reprezentant Com. Bălăuşeri; 

3. Orbán Sándor domiciliat în Sat. Chibed (Com Chibed) nr. 165, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 258443, CNP 1740508264384, reprezentant Com. Chibed; 

4. László Árpád domiciliat în Sat. Fântânele (Com. Fântânele) nr. 54, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 476561, CNP 1690413264467, reprezentant Com. Fântânele; 

5. Zsigmond Venczel domiciliat în Sat. Ghindari (Com. Ghindari) nr. 168, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 187254, CNP 1420630264416, reprezentant Com. Ghindari; 

6. Veress Grigore – Dominic domiciliat în Sat. Rigmani (Com. Neaua) nr. 139, Jud. 
Mureş, posesor C.I. seria MS nr. 256356, CNP 1501012264411, reprezentant Com. 
Neaua; 

7. Madaras Árpád domiciliat în Sat. Sărăţeni (Com. Sărăţeni) nr. 498, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 272095, CNP 1520603264246, reprezentant Com. Sărăţeni; 

8. Fekete Pál domiciliat în Sat. Veţca (Com. Veţca) nr. 101, Jud. Mureş, posesor C.I. 
seria MS nr. 436110, CNP 1640124264367, reprezentant Com. Veţca; 
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9. Borbély Ema domiciliat în Sat. Chibed (Com Chibed) nr. 62A, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 323147, CNP 2500722264403, reprezentant Asociatia Culturala Seprodi 
Janos de Chibed; 

10. Dósa Sándor domiciliat în Sat. Chibed (Com Chibed) nr. 439, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 258436, CNP 1630910264396, reprezentant Asociatia Microregionala 
Tarnava Mica – Balauseri – Sovata; 

11. Biró Csaba domiciliat în Sat. Sărăţeni (Com. Sărăţeni) nr. 106, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 260562, CNP 1630402264240, reprezentant Asociatia Agricultorilor 
Maghiari Din Romania – Organizatia Mures – Cercul Agricultorilor “Aranykalasz” 
Sarateni; 

12. Koncz Csaba domiciliat în Sat. Chendu (Com. Bălăuşeri) nr. 274, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 411955, CNP 1630211264369, reprezentant Composesoratul ”Pasunea 
De Aur” Chendu; 

13. Gáll Sandor domiciliat în Sat. Fântânele (Com. Fântânele) nr. 161, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 054186, CNP 1680613264378, reprezentant Asociatia Culturala 
”Petofi – Simen”; 

14. Kovrig Zoltan domiciliat în Orş. Sângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 5, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 255556, CNP 1741120264363, reprezentant Asociatia Culturala 
”Bodor Peter”; 

15. Toth Andrea domiciliat în Orş. Sângeorgiu de Pădure, Str. Lungă bl.106 sc.B et.2 
ap.5, Jud. Mureş, posesor C.I. seria MS nr. 272711, CNP 2770826264395, reprezentant 
Asociatia “Lumina Verde”; 

16. Birtalan Rodica domiciliat în Sat. Fântânele (Com. Fântânele) nr. 276, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 203885, CNP 2700724264444, reprezentant Bichamp S.R.L.; 

17. Szőcs Karol domiciliat în Sat. Ghindari (Com. Ghindari) nr. 474, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 505011, CNP 1630420054661, reprezentant Carol Tech S.R.L.; 

18. Csont Gyula domiciliat în Sat. Trei Sate (Com. Ghindari) nr. 293, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 326629, CNP 1670920264482, reprezentant S.C. Silcom Trei Sate 
S.R.L.; 

19. Biró Monika domiciliat în Sat. Sărăţeni (Com. Sărăţeni) nr. 106, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 264707, CNP 2900618260011, reprezentant Moni & Betty S.R.L.; 

20. Biró Ibolya domiciliat în Sat. Sărăţeni (Com. Sărăţeni) nr. 106, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 272096, CNP 2660626264377, reprezentant Biro Ibolya Persoană Fizică; 

21. Sütö Árpád  domiciliat în Sat. Chendu (Com. Bălăuşeri) nr. 116, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 460616, CNP 1640811264406, reprezentant Suto A Arpad Persoană 
Fizică Autorizată; 

22. Dosa  Árpád domiciliat în Sat. Chibed (Com. Chibed) nr. 27, Jud. Mureş, posesor C.I. 
seria MS nr. 258432, CNP 1660828264386, reprezentant Agro Prod Com Dosa S.R.L.; 



163 

23. Korondi János – Attila domiciliat în Sat. Chibed (Com Chibed) nr. 63, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 375654, CNP 1760918264444, reprezentant Chibex Ko S.R.L.; 

24. Császár Ágnes domiciliat în Com. Fântânele nr. 316, Jud. Mureş, posesor C.I. seria 
MS nr. 258002, CNP 2740323264361, reprezentant Csaszar Agnes Persoană Fizică 
Autorizată; 

25. Borbély György – Árpád domiciliat în Sat. Chibed (Com. Ghindari) nr. 62A, Jud. 
Mureş, posesor C.I. seria MS nr. 200491, CNP 1820516266881, Reprezentant Borbely 
György Arpad Persoană Fizică Autorizată. 

Administrarea Asociaţiei 

2) CONSILIUL DIRECTOR 

Consiliul Director este organul executiv, conduce asociaţia între sesiunile Adunării 
Generale ale asociaţiei. Asigură punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale. El 
poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din 
componenţa sa. 

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si 
cheltuieli si proiectele asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 
altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;  

e) rezolvă problemele ivite în legătură cu implementarea strategiei, decide asupra 
aprobarea sau respingerea cererilor; 

f) decide asupra alocării fondurilor după priorităţile evaluării, dispune Preşedintelui 
corectarea greşelilor în alocarea fondurilor; 

g) aprobă sau modifică statutul de funcţionare, regulamentul de organizare şi funcţionare 
al asociaţiei în slujba îndeplinirii sarcinilor trasate de AXA III şi/sau IV conform 
Regulamentului CE1698/2005. 

Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi 
membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoană care 
ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop 
sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. Membrii Consiliul Director nu pot fi rude 
apropiate.   

Consiliul Director este ales pe o perioadă de 2 ani. 

Se compune din 9 membri:    
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1. Dósa Sándor domiciliat în Sat. Chibed (Com. Chibed) nr. 439, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 258436, CNP 1630910264396, reprezentant Asociatia 
Microregionala Tarnava Mica – Balauseri – Sovata; preşedinte în Consiliu Director – 
sector civil; 

2. Hegyi László, domiciliat în Orş. Sângeorgiu de Pădure, Str. Petöfi Sandor nr. 29, Jud. 
Mureş, posesor C.I. seria MS nr. 299010 , CNP 1761117264363, reprezentant Orş. 
Sângeorgiu de Pădure, vicepreşedinte în Consiliu Director – sector public; 

3. László Árpád, domiciliat în Sat. Fântânele (Com. Fântânele) nr. 54, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 476561, CNP 1690413264467, reprezentant Com. Fântânele, 
membru în Consiliu Director – sector public;   

4. Orbán Sándor, domiciliat în Sat. Chibed (Com Chibed) nr. 165, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 258443, CNP 1740508264384, reprezentant Com. Chibed, membru 
în Consiliu Director – sector public; 

5. Kovrig Zoltán, domiciliat în Orş. Sângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 5, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 255556, CNP 1741120264363, reprezentant Asociatia 
Culturala ”Bodor Peter”, membru în Consiliu Director – sector civil; 

6. Csont Gyula, domiciliat în Sat. Trei Sate (Com. Ghindari) nr. 293, Jud. Mureş, posesor 
C.I. seria MS nr. 326629, CNP 1670920264482, reprezentant S.C. Silcom Trei Sate 
S.R.L., membru în Consiliu Director – sector privat; 

7. Dósa Árpád, domiciliat în Sat. Chibed (Com. Chibed) nr. 27, Jud. Mureş, posesor C.I. 
seria MS nr. 258432, CNP 1660828264386, reprezentant Agro Prod Com Dosa 
S.R.L., membru în Consiliu Director – sector privat; 

8. Korondi János Attila, domiciliat în Sat. Chibed (Com Chibed) nr. 63, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 375654, CNP 1760918264444, reprezentant Chibex Ko 
S.R.L., membru în Consiliu Director – sector privat; 

9. Szőcs Károly, domiciliat în Sat. Ghindari (Com. Ghindari) nr. 474, Jud. Mureş, 
posesor C.I. seria MS nr. 505011, CNP 1630420054661, reprezentant Carol Tech 
S.R.L., membru în Consiliu Director – sector privat. 

Drepturile şi obligaţiile membrului Consiliului Director. 

 Drepturi  
– poate participa la elaborarea deciziei, în organizarea şi în controlul executării 

deciziei Consiliului Director; 
– poate solicita de la comisia administrativă informaţii şi raporturi necesare 

exercitării atribuţiilor sale de membru; 
– în caz de urgenţă poate solicita luare măsurilor din partea Consiliului Director; 
– pe baza împuternicirii poate reprezenta asociaţia. 

 Obligaţii: 
– are obligaţia să ia parte la şedinţele, activităţile Consiliului Director. 
– poate lipsi:  

o dacă înainte înştiinţează verbal, telefonic preşedintele sau vicepreşedintele;  
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- dacă este bolnav; 
– comunică şi relaţionează cu ceilalţi membrii din asociaţie; 
– respectă regulile privind incompatibilitatea de funcţii. 

Şedinţa Consiliul Director este statutară dacă 50%+1 dintre membrii sunt prezenţi. 
Şedinţele Consiliul Director sunt publice. 

Voturi  

– Fiecare membru are drept la un vot. În fiecare caz decizia se ia cu majoritate de 
voturi, în caz că sunt voturi egale decizia este anulată;  

– Votul este secret dacă se referă la persoană. 

Incompatibilitatea:    

– Nu poate îndeplini funcţie de conducere în Consiliul Director, Comisia de Cenzori,  
preşedinte, vicepreşedinte, alte comisii şi comitete în asociaţie persoana, care 
îndeplineşte sau a îndeplinit funcţie de conducere la o unitate care nu şi-a plătit 
obligaţiile către bugetul statului conform legii.  

– Persoana care ocupă funcţie de decizie în asociaţie nu participă la luarea deciziilor 
dacă rudele, sau altă persoană din familia sa are beneficii în urma hotărârii luate, sau 
este interesat material sau moral în problema discutată.  

PREŞEDINTE  

(1) Preşedintele este reprezentantul legal al asociaţiei. Este membrul asociaţiei. 

(2) Drepturile şi atribuţiile preşedintelui: 

a) Organizează activitatea Consiliului Director şi al Adunării Generale; 

b) Convocă şedinţele de lucru al Consiliul Director şi Adunarea Generală; 

c) Îndeplineşte sarcinile primite de la Consiliul Director şi Adunarea Generală; 

d) Supraveghează resursele economice ale asociaţiei; 

e) Dă raport de activitate către Consiliul Director;  

f) Dispune împreună cu vicepreşedinte asupra contului bancar al asociaţiei 
(semnătura 1.); 

g) Informează despre activitatea Asociaţiei; 

h) Execută sarcinile primite de la Consiliul Director şi de la Adunarea Generală;   

i) Face demersuri şi procesează sarcinile delegate de organele abilitate de 
Ministerul  Agriculturii şi    Dezvoltării Rurale  privind AXA IIIşi/sau Axa IV, 
conform Regulamentul CE nr. 1698/ 2005; 

j) Asigură întocmirea şi depunerea cererilor de plată pentru fonduri necesare 
îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor delegate în vederea executării dispoziţiilor 
privind AXA III şi/sau Axa IV conform Regulamentului CE nr. 1698/ 2005; 

k) Are calitate de angajator. 
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(3) Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane 
fizice şi juridice din ţară şi în străinătate, cu drept de delegare a altor persoane din 
conducere. Încheie contracte cu furnizori de servicii, şi contracte de furnizare de servicii din 
partea asociaţiei. 

(4) În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile 
sale vor fi preluate de vicepreşedinte. Împuternicirea se face în scris şi se legalizează de 
notar.  

  VICEPREŞEDINTE  

– În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile 
sale vor fi preluate de vicepreşedinte. În cazul în care această perioadă depăşeşte 3 luni 
este necesară aprobarea Adunării Generale.  

– Dispune  asupra contului bancar al asociaţiei, poate semna  în locul preşedintelui la 
semnătura  1.  

Controlul Financiar al Asociaţiei 

3) COMISIA DE CENZORI 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori, având trei 
membri, numita de Adunarea Generală pentru o perioadă de 2  ani, cu posibilitatea 
prelungirii. 

1. Gaál Éva  – domiciliat în Sat. Viforoasa (Com. Fântânele) nr. 161, Jud. Mureş, CNP: 
2750831264366, CI seria MS nr. 164968; – expert contabil preşedintele comisiei; 

2. Veress Grigore – Dominic – domiciliat în Sat. Rigmani (Com. Neaua) nr. 139, Jud. 
Mureş, posesor C.I. seria MS nr. 256356, CNP 1501012264411; – membru; 

3. Birtalan Lajos – domiciliat în Sat. Veţca (Com. Veţca) nr. 24, Jud. Mureş, CNP: 
1660530264418, CI seria MS nr.134026; – membru. 

Comisia de Cenzori are cel puţin două întâlniri de lucru pe an. 

Comisia se convocă de preşedinte. 

Şedinţa este statutară dacă sunt prezenţi doi membri. 

Hotărârile se adoptă prin majoritate simplă de vot. Votul este deschis.  

La şedinţă se întocmeşte procesul verbal, care se semnează de preşedinte şi de 1 membru 
prezent. Membrii comisiei primesc un exemplar din procesul verbal în termen de 8 zile 
lucrătoare. 

Obligaţiile, atribuţiile Comisiei de Cenzori 

În realizarea competenţelor sale Comisia de Cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) verifică respectarea procedurilor şi reglementărilor legislative; 

c) verifică plata cotizaţiilor; 
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d) verifică bugetul şi bilanţul anual; 

e) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

f) participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

h) respectarea regulamentului de funcţionare. 

Drepturile Comisiei 

– are acces la documentele asociaţiei; 
– are drept la informaţii privind datele, activităţile asociaţiei; 

Nu poate fi membru/preşedinte în Comisia de Cenzori: 

– preşedintele asociaţiei, membrii consiliului director, persoane care ocupă funcţii de 
decizie şi rudele apropiate ale acestora; 

– persoana care are relaţii de muncă cu asociaţia. 

Membrul/preşedintele în Comisia de Cenzori nu poate avea beneficii materiale sau 
băneşti, făcând excepţie finanţările sau fondurile alocate ce se pot accesa şi de alţi 
membrii asociaţiei conform statutului.  

4) COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR 

Comitetului de selectare a proiectelor este alcătuit din 25 de membri: 

1  Sagyebo Istvan – sector public 

2  Birtalan Lajos – sector public  

3  László Árpád – sector public  

4  Veress Grigore-Dominic – sector public  

5  Hegyi László – sector public 

6  Zsigmond Venczel – sector public 

7  Orbán Sándor – sector public, 

8  Madaras Árpád – sector public 

9  Borbély Ema – sector civil ONG 

10  Dósa Sándor – sector civil ONG 

11  Biró Csaba – sector civil ONG 

12  Koncz Csaba – sector civil ONG 

13  Gáll Sandor – sector civil ONG 

14  Toth Andrea – sector civil ONG 

15  Kovrig Zoltan – sector civil ONG  

16  Szőcs Karol – sector privat 

17  Csont Gyula – sector privat 

18  Biró Ibolya – sector privat 
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19  Biró Monika – sector privat 

20  Sütö Árpád – sector privat 

21  Dosa Árpád – sector privat 

22  Korondi János-Attila – sector privat 

23  Császár Ágnes – sector privat, 

24  Borbély György-Árpád – sector privat 

25  Birtalan Rodica – sector privat 

Reguli: 

a. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, 
în această situaţia persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv. 

b. Pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 
50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

c. Comitetul de selecţie va consulta, şi va conlucra cu reprezentanţii  Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR). 

5) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

Este organul executiv şi de administrare are următoarea componenţă: 

Borbély Ema – responsabil administrativ; 

Ujfalvi Albert – conducătorul sectorului tehnic;  

Varga Erzsebet – secretar. 

Compartimentul administrativ se va întregi cu responsabil financiar – contabil, şi după 
necesităţi cu alţi angajaţi şi consultanţi externi.  

Atribuţiile compartimentului administrativ: 

– Responsabilul administrativ coordonează activitatea GAL atât sub aspect 
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;  

– Sectorul tehnic va avea stabilit un număr de angajaţi în funcţie de complexitatea 
activităţilor de la nivelul GAL, având ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor 
ce se vor implementa; 

– Responsabil financiar – contabil, se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii 
financiare – contabile a GAL– ului; 

– Secretarul desfăşoară activităţi de secretariat; 
– Un membru al compartimentului administrativ desemnat de Consiliul Director 

dispune împreună cu preşedinte şi vicepreşedinte asupra contului bancar al 
asociaţiei (semnătura 2.); 

– Atribuţiile Conducătorului compartimentului administrativ:  
– Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei şi  

propune eventuale modificări să fie în concordanţă cu cererile impuse de Axa III 
şi/sau IV. conform Regulamentului CE 1698 /2005.  
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III.3 Organizarea GAL–ului 

PARTEA A - VI - A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

III.3.1 Resurse umane 

La nivelul GAL–ului se vor desfăşura următoarele activităţi: 

a) informare – comunicare; 

b) apel pentru proiecte; 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

d) organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor depuse; 

e) monitorizarea proiectelor. 

Pentru fiecare angajat al GAL–ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse toate 
activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. 

Toată echipa care se formează în urma angajării a 7 persoane cu normă întreagă are 
responsabilităţi maxime împreună cu  GAL–ul, şi consultanţii interni şi externi în realizările  
activităţilor ce decurg din atribuţiile impuse de  implementarea strategiei. 

În fişa postului pentru fiecare angajat se stipulează: 

I. Cerinţe: 

Pregătire: 

Studii   

Abilităţi   

Profil personal 

II. Relaţiile postului 

1. ierarhic 

2. de raportare şi de analiză 

3. de colaborare 

III. Limitele de autoritate şi competenţă 

IV.  Sarcinile şi responsabilităţile   

V.  Drepturile   

FIŞA POSTULUI 

Denumirea postului: Conducătorul administrativ 

I. Cerinţe 

Pregătire: 
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 Studii: 

– studii superioare,  să cunoască bine teritoriul, partenerii din GAL, să aibă 
pregătire vizavi de programul LEADER,  să aibă studii de management, 
experienţă în managementul proiectelor, să aibă capacitate de  sinteză şi de 
analiză, de comunicare dezvoltată, spirit de echipă, de răspundere. 

 Abilităţi: 

– utilizare tehnica de calcul, cunoştinţe de operare PC. 

 Profil: 

– empatie; 

– disciplinat; 

– responsabil;          

– abilităţi de lucru în echipă şi independent; 

– capacitate bună de comunicare; 

– rezistenţă medie la stres; 

– capacitate de  sinteză şi de analiză. 

II. Relaţiile postului 

1. Ierarhic:  

– este subordonat direct Preşedintelui GAL şi Consiliului Director; 

– este coordonatorul activităţii echipei de lucru şi controlează activitatea lor. 

2. De raport şi de analiză: 

– raportează lunar în extern forurilor superioare şi de câte ori este nevoie în intern; 

– analizează eficienţa activităţilor pe baza datelor şi rapoartelor interne; 

– analizează eventualele probleme, informează Preşedintele şi Consiliul Director şi  
propune rezolvări; 

– analiza realizărilor în conformitate cu bugetul alocat. 

3. De colaborare: 

– păstrează un climat favorabil de colegialitate şi colaborează cu membrii echipei; 

– colaborează cu experţi şi consultanţi externi; 

– coordonează activitatea  de informare de animarea teritoriului; 

– acordă consultanţă depunătorilor de proiect; 

– participă la evenimente de colaborare naţională şi internaţională; 

– se consultă permanent cu Preşedintele GAL şi membri echipei; 

– întreţine relaţii de colaborare cu AM. 
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III. Limitele de autoritate şi competenţă 

 reprezintă unitate şi serviciul în faţa forurilor superioare naţionale şi internaţionale; 

 promovează GAL; 

 semnează documentele referitoare la activităţile compartimentului. 

IV. Sarcinile şi responsabilităţile 

 îndeplineşte sarcinile atribuite, delegate de GAL;    

 răspunde de formarea echipei executive şi de administraţie; 

 răspunde de comunicare internă şi externă, de informare permanentă, corectă ; 

 răspunde de gestionarea corectă a fondurilor; 

 conlucrează cu conducerea GAL-ului, au răspundere comună în transparenţa 
acţiunilor, a rapoartelor; 

 coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 
procedurilor de lucru; 

 ţine legătura permanentă şi se consultă cu preşedintele/consiliul director şi informează 
asupra stadiului şi mersul implementării programului eventualelor probleme de 
remediat; 

 dezvoltă planul activităţilor şi le coordonează în concordanţă cu cerinţe.  Împreună cu 
echipa are răspunderi  şi sarcini generatoare de proiecte în teritoriu prin informarea 
publicului asupra conceptului LEADER, oportunităţile, şi răspunderile beneficiarilor 
accesatori de fonduri; 

 coordonează acţiunile de animare a teritoriului, de organizarea întâlnirilor, de 
informare a comunităţilor; 

 răspunde de lansarea apelului pentru proiecte, de respectarea termenelor stabilite 
pentru acţiuni; 

 consilierea şi  sprijinirea  celor interesaţi în depunerea proiectelor; 

 participă la elaborarea criteriilor de selecţie GAL a proiectelor; 

 coordonează activitate de evaluarea iniţială a dosarelor, a proiectelor; 

 răspunde de evidenţa, gestionarea  actelor oficiale a acţiunilor, a proiectelor, a 
implementării programului; 

 participă la elaborarea mecanismului de  monitorizare a proiectelor, a implementării 
strategiei; 

 participă la monitorizare proiectelor implementate; 

 pregătirea rapoartelor; 

 consultare permanentă cu instituţii şi foruri superioare: Agenţia de Plăţi,  DADR, etc. 
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FIŞA POSTULUI 

Denumirea postului: Conducătorul sectorului tehnic  

I. Cerinţe 

Pregătire: 

 Studii: 

– studii superioare,  să cunoască bine teritoriul, să aibă pregătire vizavi de programul 
LEADER,  să aibă studii de management, de contabilitate, să aibă capacitate de  
sinteză şi de analiză, de comunicare dezvoltată, spirit de echipă, de răspundere. 

 Abilităţi: 

– utilizare tehnica de calcul, cunoştinţe de operare PC (nivel superior). 

 Profil: 

– empatie; 

– disciplinat; 

– responsabil;          

– abilităţi de lucru în echipă şi independent; 

– capacitate bună de comunicare; 

– rezistenţă medie la stres; 

– capacitate de  sinteză şi de analiză. 

II. Relaţiile postului 

1. Ierarhic:  

– este subordonat direct Conducătorului Administrativ şi indirect Preşedintelui GAL 
şi Consiliului Director; 

– coordonează activitatea sectorului tehnic. 

2. De raport şi de analiză: 

– verifică şi selectează proiectele prin conlucrare cu Conducătorul Administrativ, din 
punct de vedere a conformităţii; 

– pregăteşte documentaţia şi raportul proiectelor selectate şi predă către Comitetul 
de Selecţie; 

– analizează eventualele probleme, informează Conducătorul Administrativ. 

3. De colaborare: 

– păstrează un climat favorabil de colegialitate şi colaborează cu membrii echipei; 

– colaborează cu depunătorii de proiect; 

– participă la evenimente de colaborare naţională şi internaţională; 
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– se consultă permanent cu Comitetul de Selecţie, Conducătorul Administrativ, şi 
membri echipei; 

III. Limitele de autoritate şi competenţă 

 reprezintă unitate şi serviciul în faţa forurilor superioare; 

 promovează GAL; 

 semnează documentele referitoare la activităţile compartimentului. 

IV. Sarcinile şi responsabilităţile 

 răspunde de calitatea documentaţiilor legate de proiectele depuse, verificarea, 
pregătirea lor din punct de vedere tehnic, înaintarea lor către Comitetul de selecţie; 

o primeşte şi înregistrează dosarele; 

o verifică conformitatea; 

o evaluează conţinutul (punctează proiectul); 

o trimite la Comitetul de Selecţie.  

 participă la elaborarea criteriilor de selecţie GAL a proiectelor; 

 consilierea şi  sprijinirea  celor interesaţi în depunerea proiectelor; 

 pregătirea materialelor de informare, reclamă, documentelor tip folosite în cadrul 
programului; 

 răspunde de gestionarea corectă a fondurilor; 

 participă la monitorizarea proiectelor implementate; 

 participă la organizarea evenimentelor de informare, promovare în teritoriu. 

 

FIŞA POSTULUI 

Denumirea postului: Secretar  

I. Cerinţe 

Pregătire: 

 Studii: 

– studii medii (avantaj studii superioare); 

– pregătire privind conceptul LEADER, proceduri de lucru; 

– cunoştinţe în domeniul de gestiune. 

 Abilităţi: 

– utilizare tehnica de calcul, cunoştinţe de operare PC. 

 Profil: 
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– empatie; 

– disciplinat; 

– responsabil;          

– abilităţi de lucru în echipă şi independent; 

– capacitate bună de comunicare; 

– rezistenţă medie la stres; 

– capacitate de  sinteză şi de analiză. 

II. Relaţiile postului 

1. Ierarhic:  

– este subordonat direct Conducătorului Administrativ şi indirect Preşedintelui GAL 
şi Consiliului Director; 

2. De raport şi de analiză: 

– întocmeşte procesele verbale ale activităţilor, evenimentelor, şedinţelor, şi pune la 
dispoziţia Consiliului Director. 

3. De colaborare: 

– păstrează un climat favorabil de colegialitate şi colaborează cu membrii echipei; 

– participă la organizarea activităţilor împreună cu echipa de proiect; 

– se consultă permanent cu  Conducătorul Administrativ, şi membri echipei. 

III. Limitele de autoritate şi competenţă 

 promovează GAL; 

 semnează documentele referitoare la activităţile de secretariat. 

IV. Sarcinile şi responsabilităţile 

 îndeplineşte sarcini delegate din partea conducătorului ierarhic superior; 

 răspunde de redactarea, arhivarea documentelor oficiale ale GAL–lui: procese verbale, 
rapoarte, dosare depuse, înştiinţări etc.; 

 cu ocazia şedinţelor de consilii prezintă protocolul şedinţei anterioare; 

 răspunde de buna gestionare a fondurilor; 

 materialelor de informare. 

FIŞA POSTULUI 

Denumirea postului: Animator 

I. Cerinţe 

Pregătire: 

 Studii: 
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– studii medii (avantaj studii superioare); 

– pregătire privind conceptul LEADER, proceduri de lucru; 

 Abilităţi: 

– utilizare tehnica de calcul, cunoştinţe de operare PC; 

– comunicare; 

– relaţionare interpersonală; 

 Profil: 
– empatie; 
– disciplinat; 
– responsabil;          
– abilităţi de lucru în echipă şi independent; 
– capacitate bună de comunicare; 
– rezistenţă medie la stres; 
– capacitate de  sinteză şi de analiză. 

II. Relaţiile postului 

4. Ierarhic:  
– este subordonat direct Conducătorului Administrativ şi indirect Preşedintelui GAL 

şi Consiliului Director; 

5. De raport şi de analiză: 
– raportează organizarea, rezultatele întâlnirilor; 

6. De colaborare: 
– păstrează un climat favorabil de colegialitate şi colaborează cu membrii echipei; 
– participă la organizarea activităţilor împreună cu echipa de proiect; 
– se consultă permanent cu  Conducătorul Administrativ, şi membri echipei. 

III. Limitele de autoritate şi competenţă 

 promovează GAL; 

IV. Sarcinile şi responsabilităţile 
 îndeplineşte sarcini delegate din partea conducătorului ierarhic superior; 

 răspunde de organizarea, desfăşurarea întâlnirilor; 

 diseminează materialele de promovare; 

 creează condiţii şi suport pentru întâlniri; 

 ţine legătură directă cu liderii din teritoriu, comunică cu reprezentanţii comunităţilor; 

 informează verbal comunităţile de oportunităţile programului LEADER; 

 asigură informaţii şi consiliere potenţialilor beneficiari ai finanţărilor; 

 aplică afişe, distribuie invitaţii, broşuri şi pliante; 

 răspunde de buna gestionare a fondurilor; 

 materialelor de informare. 
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III.3.2 Descrierea resurselor materiale  
 (echipamente, localuri disponibile) 

Vor fi prezentate principalele resurse materiale (echipamente, localuri disponibile etc.) 
identificate în cadrul teritoriului şi care vor contribui (alături de resursele umane şi financiare) 
la implementarea acţiunilor din cadrul proiectului. 

Locaţia sediului GAL este la Fântânele nr. 168, în Centrul de Instruire pus la dispoziţie  de 
ASOCIAŢIA MICROREGIONALĂ TÂRNAVA MICĂ BĂLUŞERI-SOVATA cu toată 
infrastructura şi dotările existente conform Contractului de alocare a spaţiului nr. 
43/16.03.2010.  

Infrastructură: 

- un birou de 12 m2; 

- un birou de 22 m2; 

- internet broadband; 

- sala de conferinţe 44 mp; 

- anexe: bloc sanitar: 4 WC, 4 chiuvete, 2 baie cu duş; 

- apa şi canalizare. 

Dotări şi echipamente: 

- 3 calculatoare, 1 imprimantă, aparat de înfoliere, spiralare,  cameră video, aparat de 
fotografiat etc. 

- pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi: intrare amenajată şi lift. 

În 3 localităţi există PAPI (punct de acces public la internet), case de cultură şi unităţi 
comerciale care dispun de săli unde se pot organiza întâlniri, şedinţe pentru informare şi 
discuţii.  
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III.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 

În cadrul componentei „ a” – funcţionarea GAL, 16% din 2.856.791,72 euro, s-au identificat următoarele tipuri de cheltuieli: 

Bugetul anual al componentei „a” 
          Sume în EURO

Nr. 
Crt. Denumire funcţia 

Nr. 
Pers. 

 Brut/lună    
Chelt/ocazie 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total      
An 1 - An 

5 
Lună - 
ocazie 

Suma Lună - 
ocazie 

Suma Lună - 
ocazie 

Suma Lună - 
ocazie 

Suma Lună - 
ocazie 

Suma 

1. Cheltuieli cu salarii                       
2. Conducător administrativ 1 720 12 8 640 12 8 640 12 8 640 12 8 640 12 8 640 43 200 
3. Conducător tehnic 1 625 12 7 500 12 7 500 12 7 500 12 7 500 12 7 500 37 500 
4. Secretar 1 475 12 5 700 12 5 700 12 5 700 12 5 700 12 5 700 28 500 
5. Animator 2 475 12 11 400 12 11 400 12 11 400 0 0 0 0 34 200 
6. Contabil 1 150 12 1 800 12 1 800 12 1 800 12 1 800 12 1 800 9 000 
7. Expert intern (ocazional din teritoriu) 1 250 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 5 000 
8. Cheltuieli aferente salariilor       12 974   12 974   12 974   8 870   8 870 56 664 

9. Total salarii+chelt. Aferente (2. +3.+4.+5.+6.+7.+ 8.)   49 014   49 014   49 014   33 510   33 510 214 064 
10. Cheltuieli cu experţi şi expertize                       
11. Audit   1100 5 5 500 5 5 500 5 5 500 3 3 300 3 3 300 23 100 
12. Experţi externi   700 4 2 800 4 2 800 4 2 800 0 0 0 0 8 400 
13. Consiliere   350 12 4 200 12 4 200 0 0 0 0 0 0 8 400 

14. Total audit şi experţi externi(11.+12.+ 13.)   12 500   12 500   8 300   3 300   3 300 39 900 
15. Alte cheltuieli                       
16. Chelt. aferente sediului   280 12 3 360 12 3 360 12 3 360 12 3 360 12 3 360 16 800 
17. Chelt. înch. altor spaţii   150 13 1 950 13 1 950 10 1 500   0   0 5 400 
18. Chelt. cu telecomunicaţii   302 12 3 624 12 3 624 12 3 624 12 3 624 12 3 624 18 120 
19. Achiziţii mobilier       1 500   0   0   0   0 1 500 
20. Achiziţii echipamente IT       2 300   0   0   0   0 2 300 
21. Achiziţionare mijloc de transp.       8 511   0   0   0   0 8 511 
22. Chelt. transport   580 12 6 960 12 6 960 12 6 960 12 6 960 12 6 960 34 800 
23. Chelt. organizări întâlniri   330 13 4 290 13 4 290 10 3 300   0   0 11 880 

24. Chelt. activităţi reţeaua naţională şi 
europeană seminarii   

6924 3 20 772 3 20 772 3 20 772 2 13 848 2 13 848 90 012 

25. Chelt. consumabile birotică   230 12 2 760 12 2 760 12 2 760 12 2 760 12 2 760 13 800 

26. Total alte chelt. (16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+ 25.)   56 027   43 716   42 276   30 552   30 552 203 123 
27. Total general (9.+14.+26.)   117 541   105 230   99 590   67 362   67 362 457 087 
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Bugetul anual al componentei „a” 

 Curs de schimb 1 EURO =  4,2839  RON la data de 11.11.2010 a Bănci Naţionale Române       Sume în  RON 

Nr. 
Crt. 

Denumire funcţia 
Nr. 

Pers. 
 Brut/lună    

Chelt/ocazie 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Total        

An 1 - An 5 Lună - 
ocazie Suma 

Lună - 
ocazie Suma 

Lună - 
ocazie Suma 

Lună - 
ocazie Suma 

Lună - 
ocazie Suma 

1. Cheltuieli cu salarii                       
2. Conducător administrativ 1 3 084,41 12 37 012,90 12 37 012,90 12 37 012,90 12 37 012,90 12 37 012,90 185 064,48 
3. Conducător tehnic 1 2 677,44 12 32 129,25 12 32 129,25 12 32 129,25 12 32 129,25 12 32 129,25 160 646,25 
4. Secretar 1 2 034,85 12 24 418,23 12 24 418,23 12 24 418,23 12 24 418,23 12 24 418,23 122 091,15 
5. Animator 2 2 034,85 12 48 836,46 12 48 836,46 12 48 836,46 0 0,00 0 0,00 146 509,38 
6. Contabil 1 642,59 12 7 711,02 12 7 711,02 12 7 711,02 12 7 711,02 12 7 711,02 38 555,10 

7. Expert intern (ocazional din 
teritoriu) 1 

1 070,98 4 4 283,90 4 4 283,90 4 4 283,90 4 4 283,90 4 4 283,90 21 419,50 

8. Cheltuieli aferente salariilor       55 581,03   55 581,03   55 581,03   37 999,91   37 999,91 242 742,91 

9. Total salarii+chelt. Aferente (2. +3.+4.+5.+6.+7.+ 8.)   209 972,79   209 972,79   209 972,79   143 555,20   143 555,20 917 028,77 
10. Cheltuieli cu experţi şi expertize   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
11. Audit   4 712,29 5 23 561,45 5 23 561,45 5 23 561,45 3 14 136,87 3 14 136,87 98 958,09 
12. Experţi externi   2 998,73 4 11 994,92 4 11 994,92 4 11 994,92 0 0,00 0 0,00 35 984,76 
13. Consiliere   1 499,37 12 17 992,38 12 17 992,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 984,76 

14. Total audit şi experţi externi (11.+12.+ 13.)   53 548,75   53 548,75   35 556,37   14 136,87   14 136,87 170 927,61 
15. Alte cheltuieli   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
16. Chelt. aferente sediului   1 199,49 12 14 393,90 12 14 393,90 12 14 393,90 12 14 393,90 12 14 393,90 71 969,52 
17. Chelt. înch. altor spaţii   642,59 13 8 353,61 13 8 353,61 10 6 425,85   0,00   0,00 23 133,06 
18. Chelt. cu telecomunicaţii   1 293,74 12 15 524,85 12 15 524,85 12 15 524,85 12 15 524,85 12 15 524,85 77 624,27 
19. Achiziţii mobilier       6 425,85   0,00   0,00   0,00   0,00 6 425,85 
20. Achiziţii echipamente IT       9 852,97   0,00   0,00   0,00   0,00 9 852,97 
21. Achiziţionare mijloc de transp.       36 460,27   0,00   0,00   0,00   0,00 36 460,27 
22. Chelt. transport   2 484,66 12 29 815,94 12 29 815,94 12 29 815,94 12 29 815,94 12 29 815,94 149 079,72 
23. Chelt. organizări întâlniri   1 413,69 13 18 377,93 13 18 377,93 10 14 136,87   0,00   0,00 50 892,73 

24. Chelt. activităţi reţeaua naţională 
şi europeană seminarii   

29 661,72 3 88 985,17 3 88 985,17 3 88 985,17 2 59 323,45 2 59 323,45 385 602,41 

25. Chelt. consumabile birotică   985,30 12 11 823,56 12 11 823,56 12 11 823,56 12 11 823,56 12 11 823,56 59 117,82 

26. Total alte chelt. (16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+ 25.)   240 014,07   187 274,97   181 106,16   130 881,71   130 881,71 870 158,62 
27. Total general (9.+14.+26.)   503 535,60   450 796,51   426 635,31   288 573,79   288 573,79 1 958 115,00 
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Se preconizează angajarea a 7 persoane în următoarele funcţii cu normă întreagă pe toată 

perioada proiectului până la 31 de. 2015 (1 conducător administrativ egal cu funcția de 

manager proiect, 1 conducător al sectorului tehnic, 1 secretar, 2 animatori, 1 expert în 

dezvoltare rurală și implementarea strategiei de dezvoltare rurală, 1 contabil). 

Avizarea asigurării salariilor aferente muncii efectuate cu normă întreagă de muncă la tot 

personalul (7 persoane) angajate, respectând valoarea a 6 salarii minime de bază la manager 

(6X700), respectiv maxim 4 salarii minime de bază la restul angajaților. 

În funcție de volumul muncii se preconizează angajarea experților interni (noi înțelegem prin 

acesta expertul din teritoriu, persoane disponibile din partea parteneriatului) pe perioada 

implementării. 

Cheltuieli legate de plata experţilor externi şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală: serviciile experţilor externi şi a auditorului se 

folosesc în funcţie de necesităţi (experţi 4 luni/an în primele 3 ani, auditorul 5 ocazii în primii 

3 ani, şi câte 3 ocazii/an în ultimii 2 ani) pentru respectarea normelor contractuale şi a 

prevederilor legale.  

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii: pentru buna desfăsurare a întâlnirilor, seminarilor, 

conferinţelor etc. se va asigura mediu adecvat respectând planul de acţiuni. Pentru sediul 

folosit se repartizează cheltuielile aferente folosirii spaţiului. 

Achiziţii echipamente birotică şi IT: 2 dulapuri, 5 scaune de birou, 5 mese de birou, 2 

suporturi, 1 flipchart, 2 laptop-uri,  3 calculatoare, 1 aparat multifuncţional şi 1 xerox 

performant. 

Alte cheltuieli efectuate: 

– Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

– Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), 

transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.);  

– Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc. 

În cadrul componentei „ b” s-au identificat următoarele tipuri de cheltuieli:  

– Studii ale zonei: 171 356,00 Ron; 

– Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală: 

68.542,40 Ron; 
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– Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală: 

78.271,14 Ron; 

– Evenimente de promovare: 85 678,00 Ron, (în care sunt incluse şi materialele de 

promovare); 

– Instruirea liderilor locali: 85 678,00 Ron. 

  Sume în RON 

Venituri : Suma

Programul LEADER 2 447 640,54

TOTAL 2 447 640,54

Cheltuieli :  

Componenta „a” 1 958 115,00

Componenta „b” 489 525,54

TOTAL 2 447 640,54

 

Sume în EURO 

Venituri : Suma

Programul LEADER 571 358,00

TOTAL 571 358,00

Cheltuieli :  

Componenta „a” 457 087,00

Componenta „b” 114 271,00

TOTAL 571 358,00
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III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare 
 

Rezultatele obţinute în activitatea GAL-ului, implementarea planului de dezvoltare 
locală depind în mare măsură de eficacitatea şi eficienţa comunicării.   

Comunicarea se realizează în folosul tuturora. 

Comunicarea se realizează pe două planuri: interne şi externe, care au legături şi efecte 
reciproce.  

– Pe plan intern înţelegem comunicarea în interiorul GAL–ului: între parteneri, sectoare, 
compartimente, comisii, funţii ierarhice. 

– Pe plan extern înţelegem comunicarea cu locuitorii teritoriului indiferent de 
naţionalitate, religie, grup social, profesie, apartenenţa politică, etc.   

La nivelul GAL–ului se elaborează planul de comunicare, şi se aprobă de GAL. Este un plan 
flexibil şi are următoarele elemente:   

1. Scopul de bază a comunicării:  

A. Plan extern: 

A.1.) Comunicare cu teritoriu 

- informarea permanentă corectă a celor care locuiesc pe teritoriul GAL–lui; 

- iniţierea şi medierea dialogului; 

- câştigarea încrederii şi sprijinului locuitorilor;  

- generarea ideilor noi, generarea proiectelor prin care se realizează dezvoltarea 
teritoriului, implementarea PDL;  

- formarea opiniei publice, sau a grupurilor, întărirea sau corectarea opiniilor 
deja formate. 

A.2.) Comunicare cu structuri teritoriale ale AM, AP. 
- informarea lunară (sau de câte ori este nevoie)  corectă despre evenimentele, 

rezultatele implementării. 

B. Plan intern: 

- informări despre  sarcinile curente conform  limitării în timp; 

- obţinerea informaţiilor despre îndeplinirii sarcinilor primite, realizarea 
acţiunilor, stadiul realizării implementării; 

- informaţii despre eventualele probleme, tensiuni, neconcordanţe. 
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2. Grupuri ţintă:  

A. Plan extern: 

A. 1.) Există două feluri de public , căruia se adresează GAL-ul : 

- publicul larg în general, toţi locutorii teritoriului; 

- publicul căruia trebuie să-i  câştige încrederea ca sprijinitor, partener  sau de a-i 
influenţa opinia în sens pozitiv faţă de dezvoltarea locală; 

- potenţialii beneficiari ai finanţărilor prin proiecte cărora se realizează Planul de 
dezvoltare locală. 

A. 2.) Autoritatea de Management, Agenţia de plăţi şi alte instituţii impuse de program 

B. Plan intern,  
grupurile şi circuitul informaţiilor: 

- compartimente, sectoare, comitete, comisii, consilii, parteneri: informaţii 
orizontale; 

- responsabili (pe întreg GAL, pe compartimente, sectoare, comisii,) către 
personal din subordine: informaţii verticale descendente; 

- personal către responsabili: informaţii verticale ascendente.  

Luând în considerare aspectele de mai sus, GAL–ul are în vizor grupurile cheie în dezvoltarea 
locală a teritoriului, nediminuând importanţa locuitorilor, comunităţilor şi atmosfera generală, 
spiritul dominant faţă de procesele indicate, concepe procesul  de comunicare. 

3. Conţinutul comunicării. 

Trebuie să fie concis, la ţintă, la subiect şi  orientat pe scop, conţinând următoarele: 

A. Plan extern 

A.1.) Materialele informative au elemente de conţinut obligatorii: 

- Logoul GAL  

- Logoul LEADER 

- Scopul GAL-ului, viziunea,  

- Prezentarea scurtă a Planului de dezvoltare locală 

- Perioada de implementare  

- Punctele cheie a implementării  

- Tipurile  de finanţări active,  

- Tipurile  de investitii eligibile,  

- Categoriile de beneficiari,  

- Valorile alocate,  

- Conditiile de eligibilitate,  
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- Procedurile administrative legate de accesul la finantare,  

- Perioada activă a sesiunii de depunere a proiectelor,  

- Procedura de examinare a cererilor de finantare,  

- Criteriile de selectie a proiectelor precum  

- Datele de contact la nivel GAL şi local şi judeţean,  

- Acces la documente şi Consiliere  

- Rezultate intermediare atinse, probleme apărute şi propuneri, rezolvări 

-  Finanţatori (conceptul, funţionare sistemul LEADER) 

- Perspectivele realizărilor şi funcţionării 

A.2.) Conţinut impus de regulamentul finanţării. 

 

B. Plan intern 

- comunicarea, informările au conţinut specific circuitului intern destinatar şi 
expeditor: sarcini primite, îndeplinite, rezultate, probleme, rezolvări (pe întreg 
GAL, pe compartimente, sectoare, comisii, persoane responsabile, persoana 
executantă). 

4. Căile comunicării 

A. Plan extern 

A.1) 

- Întâlniri, seminarii, conferinţe, forumuri; 

- Mass-media: auditivă (interviuri la radio), vizuală (TV); 

- Internet, site; 

- Presa scrisă: comunicate de presă, articole; 

- Afişe,  materiale de promovare: broşuri, pliante. 

 Afişele, materialele de informare vor fi expuse în locuri frecventate de locuitori: magazine, 
dispensare, centre de localităţi, cârciume şi vor fii împărţite la întruniri, seminarii, forumuri 
cetăţeneşti.  

Diseminarea se face de animatori, de parteneri, de voluntari. 

 A.2.) 

- Rapoarte conforme, scrise, cu depunere directă; 

- Internet – e-mail-uri; 

- Întâlniri, vizite; 

- Convorbiri telefonice.  
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Important! Se creează biroul de informare şi consiliere permanentă pentru toţi cei 
interesaţi. Adresa, programul de funcţionare şi datele de contact  al personalului sunt 
elemente obligatorii a tuturor documentelor de informare prin toate căile de informare. 

B. Plan intern 

- Şedinţe zilnice de lucru, şedinţe lunare operative unde se dau şi se primesc 
informaţii verbale, sau în scris;  

- Minute, notificări, constatări; 

- Rapoarte interne. 

5. Sincronizarea, oportunitatea   comunicării 

Comunicarea se efectuează în funcţie de scopul şi conţinutul ei.  

- comunicare ocazională - o singură dată: de expl. lansarea, închiderea, 
proiectului, de „ n  x”  lansare sesiuni). 

Important! Locuitorii se informează când se încep  lucrări de construcţii sau amenajări care 
aduc beneficii comunităţii, dar la momentul respectiv  pot avea efecte deranjante. 

- periodică (regulată: expl. lunară la AM, APDRP, sau alte termene impuse de 
regulamentul proiectului,) 

Informări periodice se dau despre rezultatele atinse ale activităţii GAL privind managementul 
proiectului, implementarea  PDL. 

- permanentă: cele interne, care sunt necesare gestionării şi monitorizării 
permanente a implementării, evaluarea muncii şi a rezultatelor. 

Important! Pe plan intern se acordă importanţă deosebită informării permanente al 
Preşedintelui,  periodice (regulate sau ori de câte ori se impune de situaţie) a Consiliului 
Director şi a partenerilor.  

Comunicarea  prin procesele şi procedurile descrise au caracter de complementaritate, 
reciprocitate şi se bazează unii pe alţii, alcătuind un lanţ în mişcare continuu, adaptat la 
ciclurile implementării. Arată întotdeauna punctele cheie, începutul şi sfârşitul (sau stadiul) 
fazelor, rezultatele parţiale,palpabile, vizibile. 

6. Resursele  

Resursele umane:  

- Comunicaţia este sarcină de bază şi responsabilul trebuie să cunoască toate 
datele şi problemele, fazele legate de proiect.  Conducătorul compartimentului 
administrativ  pe baza împuternicirii semnată de preşedinte  este responsabilul 
comunicării. Datele de contact se comunică la parteneri sau unităţi cu care 
GAL are relaţii.   

- Conducătorul compartimentului administrativ împreună cu responsabilul tehnic 
răspunde de elaborarea materialelor de informare, de organizarea 
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evenimentelor legate de informări, comunicări.   Preşedintele GAL   validează 
materialele elaborate spre difuzare, diseminare.  

- Informările interne  urmăresc circuitul şi au resurse conform  punctului 2. B.   

Resurse financiare:  

- asigurate din finanţarea proiectului conform Bugetului; 

- în caz de comunicate de interes comunitar se apelează la acordare de 
discounturi din partea unităţii publicitare, sau mass-media. 

Resurse materiale: infrastructura asigurată în sediul GAL, unde se poate folosi infrastructura 
comodantului până la achiziţionare dotărilor  prin bugetul propriu. 

Monitorizare, analiza, evaluare 

După etapele principale se face analiza, revizuirea planului sub următoarele  aspecte: 

- au fost atinse obiectivele comunicării 

- rezultatele se pot documenta, apariţii, evenimente, participanţi 

- feedback-uri formale, informale primite, mai ales de la grupuri ţintă,  

- căile, mijloacele aplicate au avut accesibilitate pentru grupuri ţintă, au 
corespuns nevoilor,  

- cheltuielile se încadrează în bugetul planificat  

- ce se poate şi ce trebuie modificat 
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III.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL – ului 
Pista activităţilor şi documentelor legate de implementarea proiectelor depuse prin care  se realizează strategia de dezvoltare, obiectivele Planului 
de dezvoltare locală:  

Circuitul: Secretariat  GAL    Sector tehnic GAL  Comitetul de selecţie GAL  AM   APDRP 

 Acţiuni Bază 
legală 

Observaţii Documente Responsabil Perioada Punctul de control

1. 
Înregistrarea, verificarea  
conformităţii, eligibilităţii 
proiectelor 

PDL  

Registrul special 
Documente de 
conformitate 
 

Secretar, 
conducător 
tehnic 

3 ani 

Reg. documente, 
Semnat pred-
primitor, 
Validat de preşed.

2. 
Analiza, preselectarea , 
raportul proiectelor   

Criteriile: 
Măsurii, 
GAL 

 
Notificări, propuneri, 
Rapoarte 

Conduc. Tehnic. 
Conduc. Admin.

3 ani 
Raport de presel., 
Nr de proiecte 
Validat de preşed. 

3. 
 Selectarea proiectului de 
Comitetul de selecţie 

Criteriile: 
Măsurii, 
GAL 

 
Registrul special 
 

Comitetul de 
selectare 

 
3 ani 

Nr. de proiecte 
Validate de  
Comisia de select.

4. 
Înaintare spre control 
administrativ la AM a 
dosarelor selectate   

  
Raport 
Dosare de proiecte 
propuse  

Comitetul de 
selectare 
Sectorul tehnic 

 

Raport de 
înaintare, 
Nr de proiecte  
Valid de AM 

5. Decizionare finală de selecţie 
Decizia 
AM 

 Decizii finale 
Comitetul de 
selecţie, secretar 

 
Decizii  
Validat de preşed. 

6. Notificare către beneficiar 
Reguli 
interne 
GAL 

 Registru documente  

Conducător 
tehnic, 

Secretar  

 
Notificare  

Validat de preşed 

7. 
Arhivarea copiilor 
contractelor de finanţare 
beneficiarilor 

Reguli de 
funcţion. 
GAL 

 
Registru  
Copii contracte de 
finanţare 

Secretar   
Nr. de contracte în 
copii 
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8. 
 

Monitorizarea implementării 
proiectelor 

  
Documente de constatări 
pe teren 
Rapoarte/fişe 

Conducător 
administrativ 
Personal de 
monitoring  

În funcţ. de 
perioada de 
implem. şi 
cerinţe APDRP 
AM 

Raport la AM 
şi APDRP 
Validat de preşed. 
AM şi APDRP 

9. 

Închiderea monitorizărilor 
după implementarea 
proiectelor de beneficiari, 
Arhivarea documentelor 

  
Document de închidere 
Îndosariat, arhivat  

 
Comisia/grupul 
de monitorizare 

 
Perioada de 
implementare 
proiect  

Raport la AM 
Şi APDRP 
Validat de preşed. 
şi de 
AM şi APDRP 

10. 
 
Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la 
planul de 
activitate şi 
buget 

Raportul responsabililor   
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător 
administrativ 

Permanent  

Raport de analiză  
Validarea 
Decizii conform 
rezultatului analiz.

11. Rectificări (dacă este caz) 
Decizii 
conform 
analizei 

 Raport 
Personal indicat 
conf. deciziei 

Conf. deciziei 
 Date rectificative 
Validat de preşed. 
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Monitorizarea proiectelor  se realizează de comisia/grupul de monitorizare,   

Acest grup va avea atribuţiile următoare: 

1. Examinează criteriile de selecţie ale operaţiunilor finanţate prin programul LEADER, 
precum şi revizuirile ulterioare aduse acestora, pe baza propunerilor supuse spre 
examinare în acest sens de APDR. 

2. Examinează periodic, pe baza documentelor prezentate de APDRP, progresele 
realizate pentru atingerea obiectivelor specifice strategiei de dezvoltare teritorială. 

3. Examinează rezultatele implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite 
pentru fiecare prioritate, pe baza indicatorilor financiari sau a altor indicatori stabiliţi . 

4. Examinează si aprobă rapoartele intermediare,  anuale si raportul final de 
implementare.  

5. Aprobă planul de evaluare a implementării strategiei.  
6. Este informat cu privire la planul de comunicare si la stadiul de implementare al 

acestuia, la acţiunile de informare si publicitate întreprinse si mijloacele de 
comunicare utilizate. 

7. Este informat cu privire la acţiunile întreprinse în legătură cu temele orizontale, cum 
ar fi: dezvoltarea durabilă si egalitatea de şanse. 

Membrii grupului au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită: 

– să acţioneze în interesul implementării strategiei, în concordanţă cu scopul si 
obiectivele stabilite; 

– să ia decizii în interes public si să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje 
financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii; 

– să declare Preşedintelui asociaţiei înaintea reuniunii orice situaţie de conflict de 
interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut. În acest caz, 
membrul grupului nu va participa la reuniune; 

– să păstreze confidenţialitatea informaţiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza 
interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane, sau prin a căror utilizare 
privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime; documentele confidenţiale vor fi 
marcate; 

– să se supună deciziilor adunării generale adoptate în condiţiile statului. 
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PARTEA A - VII - A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Implementarea corectă a proiectului presupune activităţi, angajarea dispozitivelor şi 
procedurilor complexe şi de mai multe feluri, de a avea rezultate cât mai elocvente, care 
asigură GAL–ul că activitatea sa, calitatea muncii este conform planificării, cerinţelor 
proiectului.  

GAL–ul este răspunzător (şi îşi asumă această răspundere) de succesul implementării Planului 
de dezvoltare elaborat pentru teritoriu, şi de gospodărirea cea mai eficientă a banilor publici 
alocate pentru acesta.  

Planul de acţiuni elaborat şi aprobat de GAL conţine activităţi prin care se realizează 
obiectivele Planului de dezvoltare locală.  Pentru buna funcţionare GAL–ul angajează 
personalul propriu, care răspund de managementul  implementării Planului de dezvoltare 
locală. Echipa care lucrează efectiv şi are răspunderi în dezvoltarea teritoriului prin  
implementarea Planului de dezvoltare locală se compune din personalul angajat şi de 
parteneriatul /GAL. GAL–ul iniţiază o grupă/comisie de monitorizare alcătuită cel puţin din 3 
membri. Din această grupă face parte persoane din GAL şi persoane angajate. 

Din considerentele de mai sus, am acordat atenţie deosebită elaborării dispozitivului de 
control riguros, dintre importanţă deosebită are Pista de audit al GAL – ului.  

Scopul şi rolul pistei de audit: 

– Stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor si responsabilităţilor referitoare la 
acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile 
desfăşurării unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la 
suma totală până la detalii individuale si invers conform legilor în vigoare. 

 prezintă ca un flux continuu şi întreg  procedurile funcţionării şi a activităţilor (cu 
caracter de reciprocitate), în toate elementele sale conţinând evidenţierea punctelor de 
control/responsabili; 

 prin pista de audit activităţile, actorii participanţi şi funcţiile îndeplinite au coordonare 
comună pentru toţi participanţi  devine sarcină  transparentă şi în formă scrisă 
(practică de urmat) sarcina respectării procedurilor şi a metodelor, în timp ce 
trimiterile, documentele şi procedurile devin standardizate; 

 clarifică eventualele greşeli, lacune în sistemul de control propriu conceput, 
contribuind astfel la accelerarea procesului de conversie, de corectare  în 
managementul financiar, ridicând şi nivelul calităţii muncii, a serviciilor oferite. 

 Pe planul responsabilităţilor  

-    pista de audit înseamnă un standard, o combinaţie de proceduri  pe baza căreia se 
determină punctele de control şi responsabilii asociaţi, 

-     prin ea poate fi uşor şi rapid identificat deficienţele funcţionării, implementării, şi 
factorul (uman, procedură) răspunzător, 
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-    calitatea întregului proces desfăşurat, depinde de munca responsabililor tuturor 
subactivităţilor, indiferent de volumul activităţii.    

Pe planul consolidării cooperării în cadrul organizaţiei  

 elaborarea pistei de audit contribuie la cooperare mai strânsă, mai rodnică, şi cu 
flexibilitate ridicată între părţi ce alcătuiesc întregul, 

 înseamnă asocierea procedurilor şi controalelor, privind activităţile GAL–ului, 
devenind astfel un instrument important în atingerea nivelului de calitate superior în 
îndeplinirea sarcinilor.     

  

Pe plan de funcţionare 

 pista de audit bine conceput contribuie la depistarea riscurilor de funcţionare ce pot 
apare în timpul procedurilor  aplicate. 

 Elaborarea pistei de audit cade în sarcina preşedintelui GAL  

 în procesul de elaborare se consultă cu consiliul de conducere şi responsabilii 
compartimentelor,   

 răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare privind folosirea fondurilor financiare, 
elaborarea regulamentului intern de funcţionare, de control preventiv şi 
monitorizare/controlul pe timpul implementării planului de dezvoltare, precum şi 
ulterior implementării.  

Pista de audit este  un document complementar care se elaborează respectând regulile şi 
principiile statutului organizaţiei şi include descrierea în formă tabelară a următoarelor: 

 traseul activităţilor, proceselor de execuţie, financiare şi de control, 

 actorii participanţi în cadrul operaţiilor, responsabilii la diferite  nivele, 

 tranzacţii financiare, 

 documentele însoţitoare.  

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, GAL–ul /Asociaţia Târnava Mică Bălăuşeri-Sărăţeni 
întreprinde acţiuni şi proceduri operative organizatorice, economice (şi de transfer) la care se 
juxtapune pista de audit. Acţiunile se grupează conform nivelurilor de gestionare şi cuprinde 
toate laturile şi procesele funcţionării.  

Procese operative care au implicaţii economice directe/cheltuieli 

 Achiziţii    

o mijloc de transport  = achiziţie directă; 

o echipamente IT       = achiziţie directă; 

o mobilier             = achiziţie directă; 

o consumab. birotică = achiziţie directă; 

o aparatură de telecomunicaţie (telefon Internet) = achiziţie directă; 
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 Servicii şi materiale/Cheltuieli 

o telecomunicaţii; 

o utilităţi; 

o închirieri altor spaţii; 

o sediu; 

o transport; 

o carburanţi şi întreţinere mijloace de transport persoane; 

 Cheltuieli cu personal GAL 
o Salarii; 
o cheltuieli aferente salariilor (oblig. către bugetul statului); 

 Cheltuieli cu experţi, expertiză, consiliere 

o audit; 

o experţi intern, extern, consiliere; 

 Alte activităţi care implică cheltuieli 

o activare în  reţeaua naţională, europeană 

– seminarii; 

– deplasări; 

o activare în teritoriu 

– întâlniri, forumuri, seminarii 

Procese operative, activităţi care nu au implicaţii economice directe, dar trebuie să aibă 
identificate punctele de control/responsabili: 

 organizarea sectoarelor, interne prin asigurarea resurselor umane cu competenţă:  

– comisii complementare conform cerinţelor implementării (expl. comisia/grupul 
de  monitorizare). 

 activităţi  la nivelul sectoarelor interne: 

– fiecare sector întocmeşte calendarul activităţilor pe baza  planului  de activităţi 
conform sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin în procesul de implementare 
al proiectului, care de altfel sunt necesare atingerii obiectivelor stabilite în 
statutul asociaţiei GAL–ului; 

– preşedinte/vicepreşedinte; 

– consiliul director; 

– comitetul de selectare; 

– compartiment administrativ; 

– sector tehnic; 

– comisia de cenzori; 

– comisia/grupul de monitorizare. 
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La nivelul GAL–ului 

I. Activităţi/ sarcina Baza legală Observaţii Documente Responsabil 
Perioada/ 
data 

Punctul de control 
şi validarea 
controlului 

1. INVESTIŢII /DOTĂRI 
Achiziţii* 

Legea 
achiziţiilor 

- Achiziţie directă 
de la furnizor   

Documente emise de 
furnizor 

Preşedintele GAL 
Cond. administr. 

Fără 
precizare 

   

 

 mijloc de transport   
 echipamente IT        
 mobilier         
 consumabile birotică  
 aparatură de telecomunicaţie 

(telefon, Internet) 

  

Factura  
Factura  
Factura 
Factura  
Factura 

 
 

     
 

1.a 
Operaţiuni financiare aferente 

 plata factură 
 plata comision bancar 

  Documente de plată:  
Preşedintele GAL,
Conducător 
administrativ  

Fără 
precizare 

- Verificarea 
conformitate, 

- Cont curent 
bancă, 

- Extras de cont 

1.b. 
Evidenţiere în inventar 
Repartizarea bunurilor pe 
sectoare 

Regulament 
intern 

 

- Proces verbal de 
recepţie 

- Proces verbal de 
predare primire pe 
sectoare 

- Contabil 
- Conducătorul 

compartiment-
ului sectorului,   

- Secretar  

Fără 
precizare 

 
- Fişa  mijlocului 

fix, 
- Fişa de magazie  

1.c. Consumul materiale 
consumabile de birotică 

Regulament 
intern 

 Bon de consum  
Responsabili 
compartimente, 
sector, contabil 

Permanent 
 
 

I.A. Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la 
planul de 
activitate şi buget 

Raportul responsabili, 
Raport analiză 
Decizii 

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător 
administrativ 

 
Permanent 

- Raport de 
analiză validată  

- Decizii conf. 
rezultatului 
analizei 
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II. Activităţi/ sarcina Baza legală Observaţii Documente Responsabil Perioada/data
Punct. de control 
şi validarea 
controlului 

2. 
ADMINISTRATIVE 
Servicii şi materiale* 

2.a 

Pregătirea documentaţiei  Implementare 
proiect 

 Contracte  de furnizare 
servicii  sau convenţii 
după caz 

Conducător 
administrativ, 
Secretar 

Fără 
precizare 

Documente 
elaborate 

  telecomunicaţii 
 utilităţi 
 închirieri altor spaţii 
 sediu 
 transport 

 carburanţi şi întreţinere 
mijloace de transport 

 
Implementare 
proiect 
 
 
 
Regulament 
interior 

  
Contract cu 
furnizori 
 
 
 
Achiziţionare de 
pe piaţa liberă 

 
 Contracte  de 
furnizare servicii, 
convenţii   
 
 
FAZ 

Conducător  
administrativ, 
Contabil  

Fără 
precizare 

Conformitatea 
consumului cu 
norme admise 

 
2.b Încheierea contractelor Implementare 

proiect   
Preşedinte , 
Conducător  
administrativ 

Fără 
precizare 

- Conformitatea 
contractului  

- Semnarea actului 

2.c. Acordarea serviciilor Implementare 
proiect  

Proces verbal de 
predare-primire a 
serviciului 

Preşedinte, 
Conducător  
administrativ  

Fără 
precizare 

- Proces verbal 
semnat, 

- Factura  

2.d. 
Operaţiuni financiare 
aferente 

 plata factura 
 plata comision 

Legea  
contabilităţii 

 Documente de plată  
Preşedinte  
Conducător  
administrativ  

Fără 
precizare 

- verificarea 
conformităţi, 

- cont cur. banca, 
- extras de cont 
- validat de contabil 

II.A Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la 
planul de 
activitate şi buget

Raportul 
responsabililor 
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător  
administrativ 

Permanent 

- Raport de 
analiză  

- Validat de 
preşedinte 

II.B Rectificări (dacă este caz) 
Decizii 
conform 
analizei 

 Raport 
Personal indicat 
conf. deciziei 

Conform 
deciziei 

 Raport rectificare 
Validat preşedinte 
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III. Activităţi/ sarcina Baza legală Observaţii Documente Responsabil Perioada/data Punct de control şi 
validarea controlului

3. 

ASIGURAREA 
RESURSEI UMANE 

- personal  permanent 
- expert intern  

 
Formarea echipei
de lucru 

 

Preşedinte, 
Consiliul director, 
Conducător  
administrativ 

Perioada de 
implementare  

3.a. 

Pregătirea documentaţiei 
angajării prin contract de 
muncă sau contract prestări 
servicii, contract colaborare  

  

- Contracte individuale 
de muncă, 

- Contracte civile, 
- Fişa postului 

Preşedinte, 
Conducător  
administrativ, 
Secretar  

 
- conformitatea 

contractului cu 
standarde 

3.b. Încheierea contractelor Buget  proiect 
Ord. 58/2010    Preşedinte, 

 Durata 
contract 3-5 
ani 

- documentele 
semnate, 
ştampilate de 
ambele părţi 

3.c.  Instruire, îndrumare 
Proiect,  
SSM , PSI 

 
Regulam intern, 
Proiect, PDL 

Preşedinte, 
Conducător  
administrativ  

3 X 5 zile  
Lista cu  prezenţa, 
Fişe SSM ,  
PSI semnate 

3.e 

Operaţiuni financiare aferente 
 asigurarea salariilor, 

onorariilor, 
 plata contribuţii la bugetul 
statului, 
 plata comisioane bancare, 
 alte cheltuieli 

Legea 
contabilităţii   

 

Raport activitate, 
Stat de salarii, 
Ordine de plată, 
Ordin retrag numerar, 
Dispoziţii de plată, 
Materiale curs, 
Fişe instructaj 

Preşedinte, 
Conducător  
administrativ, 
Contabil  

Fără 
precizare 

- corectitudinea 
- stat salarii semnat 
- dispoziţie de plată 
- cont curent casa, 
- cont curent banca
- extras de cont 
Validat preşedinte 

 
III.A 

 
Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la 
planul de 
activitate şi buget

Raportul 
responsabili   
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător  
administrativ, 

Permanent 

- Raport de analiză 
- Validat de 

preşedinte 
- Decizii conf. 

rezultatului 
analizei

III.B Rectificări (dacă este caz) 
Decizii 
conform 
analizei 

 Raport 
Personal indicat 
conf. deciziei 

Conf. 
deciziei 

- Raport 
rectificare, 

- Validat de 
preşedinte 
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IV. Activităţi/ sarcina Baza legală Observaţii Documente Responsabil Perioada/data
Punct de control şi 

validarea controlului 

4 

EXPERTIZE,  
AUDITARE 
CONSILIERE *(extern) 

 OUG 
34/2006 

- achiziţie directă 
de la furnizor   

Contracte de prestări 
servicii 

Preşedinte, 
Conducători 
compartimente,  

    

 auditare 
 
 

 experţi externi,  
 
 consiliere 

 
 
 

- auditare 4 ori/an 
- auditare 3 ori/an 
 

- în  raport cu 
volumul muncii  
 

- în primii 2 ani 

           
 
 
 
 

 3 ani 
2 ani 
 

ocazional în 
primii 3 ani 
 

2 ani 

  
 
 

4.a. 
Pregătirea documentaţiei   
de   contractare  prestări 
servicii    

   
Conducător  
administrativ, 
Secretar  

Fără 
precizare 

Conformitatea contr. 
cu standarde,  
Validat de  preşedinte, 

4.b. Încheierea contractelor   
Contracte de prestări 
servicii 

Preşedinte, 
 Fără 
precizare 

Documentele semnate, 
ştampilate de amb. Părţi 

4.c. Auditare  
Proiect  
 
ISAE 

Activitatea 
desfăşurată, 
Conform 
contractului  

- Contracte de achiziţionare  

- Contracte de muncă, 
contracte civile,  
- Facturi, ordini de plată, 
state de plată, 
 - Raport de audit, 

Auditor , 
Contabil,  
Conducător  
administrativ, 
 

5 ani 

Certificat de audit 
Raport de audit 
Validarea raportului 
de APDRP  

4.d. 
Operaţiuni financiare aferente 

 plata factura 
 plata comision 

Legea 
contabilităţii 

Responsabilul 
economic ordonă 
plata facturii 

 
Documente de plată  

Preşedinte, 
Conduc. admin., 

Contabil  

În 10 zile 
după emiterea 
facturii 

- conformitatea 

 - cont curent banca, 
- extras de cont 

IV. A Analiza activităţilor 
Plan de 
activitate 
Buget alocat 

Rezultatul se 
raportează la 
planul de activitate 
şi buget 

Raportul responsabililor  
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător  
administrativ 

Permanent 

- Raport de analiză  
- Validarea 
- Decizii conf. 
rezultatului analizei 

IV.B. Rectificări (dacă este caz) 
Decizii conf. 
analizei 

 Raport 
Personal indicat 
conf. deciziei 

Conf. 
deciziei 

 Raport rectificare 
Validat de preşedinte 
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V. Activităţi/ sarcina Baza legală Observaţii Documente Responsabil 
Perioada/ 

data 
Punctul de control şi 
validarea controlului 

5. Relaţii naţionale şi internaţionale 

5.a. 

 activare în  reţeaua 
naţională, europeană 
 deplasări la întâlniri şi 

seminarii 
 

Proiect  

 
 
Activităţi 
desfăşurate în 
afara teritoriului 
GAL 
 

- invitaţie, delegaţie 
specială, împuternicire, 
ordin de deplasare,  
- foaie de  parcurs 
- facturi , bilet de 
călătorie, 
- raport despre 
evenimente, poze 

 
- Persoana 

împuternicită, 
delegată 

 
 

5 ani - documente aferente  

5.b. 

Operaţiuni financiare 
aferente 

 plata factura 
 plata comision 

Legea 
contabilităţii

Responsabilul 
economic ordonă 
plata facturii 

 
Documente de plată  

Preşedinte  
Conducător 
administrativ 
Contabil  

În 10 zile 
după 
emiterea 
facturii 

- conformitatea 
 - registrul jurnal 
- cont curent banca, 
- extras de cont 

V.A. Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la 
planul de 
activitate şi buget

Raportul responsabililor   
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător 
administrativ 

Permanent 

- Raport de analiză  
- Validarea 
- Decizii conform 
rezultatului analizei 

*OUG. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare “ Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată 

conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.  
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La nivelul Compartimentelor, Sectoarelor 

VI. Activităţi/ sarcina  Baza legală Observaţii  Documente Responsabil  
Perioada/ 
data 

Punctul de control şi 
validarea controlului 

6. Compartimentul administrativ 

6.a. Elaborarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare 

Regulament  
CE1698/2005

  Preşedinte  
- ROF 
- validat de Consiliul 
Director 

6.b. 
Elaborarea planului de 
comunicare  

   
Conducător 
administrativ 

  

6.c. 

Activări în teritoriu, animare, 
promovare, comunicare, 
consiliere 

 
 Generează idei noi, 
proiecte pt. realizarea 
PDL 

    

 elaborarea materialelor de 
promovare  
 promovare prin internet, 
 comunicate oficiale pentru 
presă şi mass-media 

   
 
 

Documente scrise cu 
elemente de 
identificare LEADER 
şi GAL,  
Prezentarea  scurtă a 
PDL, etc. 

Broşuri cu: informări 
despre PDL, concept 
Leader, regimul, sesiunii 
licitaţiilor de proiecte, 
acces documente , 
responsabili, date de 
contact 

Conducător sector 
tehnic 
Conducător 
administrativ  

 
Pe parcursul 
implementării 
proiectului 

-2000 exemplare 
broşuri,  
- 2000 afişe, 
- site, 
- comunicate, 
- articole, 

 organizarea întâlnirilor cu 
comunităţi   

 întâlniri cu grupuri ţintă 
 seminarii, conferinţe 

 

Materialele se împart 
la întâlniri, se expun în 
locuri vizibile în 
localităţi 

Lista participanţi 
Idei şi teme discutate 
Concluzii, referate 
Poze  

Conducător 
administrativ, 
Animatori, 
Parteneri locali 

12 ori/an/ 
3 ani 
3 ori/an/2ani 
2/an, 1/an 

Lista semnată de 
particip 

 apel sesiuni proiecte   
Comunicate, materiale 
de informare

Conducător 
administrativ

 
Registrul 
documentelor

 informare pre– şi post 
sesiune,  

  consiliere pentru      
depunători de proiecte 

 înştiinţări, notificări 

PDL 

  Asigurarea modalităţii 
de accesare 
documentaţiilor 
necesare proiectelor, 
date de contact 

Materialul  informativ 
Planul de Dezvoltare 
Locală 
Formulare necesare pt. 
proiecte 
Înştiinţări, notificări  

Conducător 
administrativ 
Conducător sector 
tehnic 
Animatori 
Voluntari 

3 ani 
Registrul 
documentelor  

 
VI.A. 

 
Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la planul 
de activitate şi buget 

Raportul 
responsabililor   
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător 
administrativ 

   Permanent  

- Raport de analiză  
- Validarea 
- Decizii conf. 
rezultatului analizei 

VI.B Rectificări (dacă este caz) 
Decizii conf. 
analizei 

 Raport 
Personal indicat 
conf. deciziei 

Conf. deciziei
 Date rectificative 
Valid. de preşedinte 
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VII. Activităţi/ sarcina Baza legală Observaţii Documente Responsabil Perioada/data 
Punctul de control şi 
validarea controlului 

7. Sector tehnic, Comitetul de selecţie, Secretariat  

7.a. 

Înregistrarea, verificarea  
conformităţii, eligibilităţii 
 documente proiect 
 verificare pe teren 

PDL 
Declaraţie pe 
propria 
răspundere 

Conformitate 
declaraţiei cu situaţi 
de pe teren 

Proiecte, 
Fişa de verificare pe 
teren 
Documente de 
conformitate 

Secretar, 
Conducător sector 
tehnic 

 3 ani Registru documente 
Validat de preşedinte 

7.b. 
Analiza, preselectarea , 
raportul proiectelor   

Criteriile: 
Măsurii, 
GAL 

 
Notificări, propuneri, 
Rapoarte 

Conducător sector 
tehnic  
Conducător admin.

3 ani 
Raport de preselecţie,  
Nr. de proiecte 
Validat de preşedinte 

7.c. 
Selectarea proiectului de 
Comitetul de selecţie 

Criteriile: 
Măsurii, 
GAL 

 
Registrul special 
 

Comitetul de 
selectare 

 
3 ani 

Nr. de proiecte 
Validat de Comisia 
de Selectare 

7.e. 
Înaintare spre control 
administrativ la AM a 
dosarelor selectate   

  
Raport 
Dosare de proiecte 
propuse  

Comitetul de 
selectare 
Sectorul tehnic 

 
Raport de înaintare, 
Nr. de proiecte  
Validat de AM 

7.f. 
Decizionare finală de 
selecţie 

Decizia AM  Decizii finale 
Comitetul de 
selecţie, secretar 

 Decizii  
Validat de preşedinte 

7.g. Notificare beneficiar Decizia AM Cu aprobare AM Notificare Preşedinte După decizia AM Registru documente 

7.h. 
Arhivarea copiilor 
contractelor de finanţare 

Reguli de 
funcţ. GAL 

 
Copii contracte de 
finanţare 

Secretar   
Nr. de contracte în 
copii 

7.i. 
Monitorizarea 
implementării proiectelor 

  
Document constatări 
pe teren 
Rapoarte 

Conducător admin. 
Personal de 
monitoring  

În funcţie de 
perioada de 
implem. şi cerinţe 
APDRP, AM 

Raport la AM 
Şi APDRP 
Validat de preşedinte 
AM şi APDRP

7.j. 

Închiderea monitorizărilor 
după implementarea 
proiectelor de beneficiari  
Arhivare documentelor 

  
Document de 
închidere 
Îndosariat, arhivat  

 
Implementare 
proiect  

Raport la AM 
Şi APDRP 
Validat de preşedinte 
şi de AM şi APDRP 

VII.A. Analiza activităţilor 

Plan de 
activităţi 
Bugetul 
alocat 

Rezultatul se 
raportează la planul 
de activitate şi buget

Raportul 
responsabililor   
Raport de analiză  
Decizii   

Responsabilii 
activităţilor, 
Conducător admin.

   Permanent  

- Raport de analiză  
- Validarea 
- Decizii conf. 
rezultatului analizei 

VII.B. Rectificări (dacă este caz) 
Decizii conf. 
analizei 

 Raport 
Personal indicat 
conf. deciziei 

Conf. deciziei  Date rectificative 
Validat de preşedinte 
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Monitorizarea 

Pe baza pistei de audit comisia/grupul de monitorizare poate monitoriza toate activităţile 
desfăşurate.  

Scopul monitorizării constă în colectarea, analiza şi utilizarea sistematică şi continuă a 
informaţiilor cu privire la implementarea strategiei aflate în derulare. Procesul de 
monitorizare priveşte coordonarea eficientă a activităţilor.  Monitorizarea se bazează pe 
transparenţă şi participarea tuturor factorilor interesaţi şi promovează autoevaluarea la toate 
nivelurile. 

Instrumentele de monitorizare la nivelul GAL–ului : 

1. Pregătirea calendarelor lunare si urmărirea orarelor:  

 Înaintea fiecărei luni, pregătirea unui program lunar cu toate evenimentele; 

 Compararea programului prevăzut cu strategia şi propunerile tehnice; 

 Concordanţa între activităţi şi planul iniţial; 

 Volumul şi calitatea muncii efectuate; 

 Cheltuielile făcute în comparaţie cu cele prevăzute;  

 Gradul de implicare şi cooperare între membrii echipei; 

 La sfârşitul fiecărei luni un raport de performanţă care să includă comentarii privind 
programul planificat si ce s-a realizat. 

2. Asigurarea ca toate livrabilele în procesul implementării strategiei s-au finalizat la timp. 

 Verificarea in mod regulat a planului implementării strategiei si a propunerii tehnice; 

 Informarea in prealabil si reamintirea partenerilor programarea in timp a activităţilor; 

 Împărtăşirea experienţelor si informaţiilor cu partenerii, membrii asociaţiei – 
experienţa dobândită din alte proiecte, etc. 

 Contactarea permanentă a partenerilor implementării strategiei privind depunerea 
livrabilelor proiectului; 

 Colectarea livrabilelor si îndosarierea acestora; 

 Colectarea periodică a rapoartelor de misiune si livrabilelor. 

3. Participarea la pregătirea rapoartelor manageriale si livrabilele proiectului 

 Verificarea cu regularitate a planului implementării strategiei; 

 Menţinerea legăturii permanente cu partenerii privind cerinţele lor de raportare; 

 Colectarea tuturor rapoartelor tehnice imediat după realizarea sarcinilor; 

 Pregătirea cu doua săptămâni înainte de termenul limita o schiţa a raportului care să 
cuprindă cât mai multe informaţii; 
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 Pregătirea tabelul realizărilor conform tabelelor iniţiale din planul implementării 
strategiei. 

Rezultatul monitorizării  fişe/rapoarte de monitorizare care ne dau: 

 stadiul proiectului;  

 justificări pentru modificări; 

 documentaţia tehnică privind evoluţia proiectului. 

4. Pregătirea modelelor de raportare pentru activităţile (inclusiv instruire, conferinţe, întâlniri, 
etc.). Pentru fiecare activitate pregătirea unui raport care sa indice clar probleme cum ar fi:  

 Ce este o sarcina? 

 Când a fost sarcina? 

 Cine este responsabil pentru aceasta sarcina? 

 Cate resurse s-au utilizat? 

 Care a fost obiectivul sarcinii? 

 Descrierea detaliata a masurilor luate in timpul sarcinii? 

 Care a fost răspunsul părţilor interesate? 

 Evaluare de sarcina. 

Evaluarea  

Scopul evaluării constă în aprecierea periodică a măsurii în care au fost atinse obiectivele 
şi s-au obţinut rezultatele preconizate utilizând activităţile şi mijloacele/resursele prevăzute 
în proiecte.  

Evaluarea implementării strategiei furnizează informaţii factorilor de decizie, pentru fiecare 
stadiu de intervenţie, pentru a determina impactul pe care îl au activităţile asupra factorilor 
implicaţi şi pentru a indica direcţia pentru buna dezvoltare a proiectelor.  

Scopul evaluării finale a implementării strategiei constă în stabilirea gradului în care 
acesta a dus la satisfacerea nevoilor existente şi în identificarea efectelor produse.  

 compară coerenţa rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse; 

 determină eficienţa, eficacitatea, impactul şi durabilitatea proiectului; 

 evaluarea trebuie să furnizeze informaţii credibile şi utile, permiţând incorporarea de 

– “ lecţii învăţate”; 

–  bune-practici în procesul de decizie. 

Evaluarea trebuie să conducă la decizia de: 

–  a continua; 

–  a revizui. 
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Evaluarea va avea următoarea pistă de urmărit . 

Activităţi/ sarcina  
Activităţi cheie al proiectului 

Caracteristici/necesităţi 
 

 Planificat/ de atins 
Cuantificări / 

INVESTIŢII /DOTĂRI pentru GAL 
Achiziţii* 

Regula originii pt. mijloc 
de transport, echipamente,
bunuri 

 
 

 mijloc de transport   
 echipamente IT        
 mobilier         
 aparatură de telecomunicaţie (telefon, Internet) 

 
 
 
 

1 autoturism 
5 
5 mese+5 scaune 
5 telefoane mobile+ abonament 

ASIGURAREA RESURSEI  UMANE 
Formarea echipei de lucru 

– Conducător administrativ; 
– Conducător tehnic; 
– Animator; 
– Secretar; 
– Expert intern; 
– Contabil; 
– Voluntari. 

 
  
Permanent cu CIM 
Permanent cu CIM 
Permanent cu CIM 
Permanent cu CIM 
Permanent cu CIM 
Permanent cu CIM 
 

 
 
 1 persoana 
 1 persoana 
 2 persoane 
 1 persoana    
 1 persoana 
 1 persoana   
 8 persoane     

Instruirea, îndrumarea personalului  5 persoane/ 5 zile  
EXPERTIZE,  AUDITARE CONSILIERE *(extern)   
 auditare 

 

 experţi externi,  
 

 consiliere din extern către GAL 

Total  3 ani 
Total 2 ani 
 

În raport cu volumul 
muncii în primii 3 ani 

 4 audit/an 
 3 audit/an 
   
2 persoane 
 2 ani 

Evaluare Intermediară 
Se face analiza rezultatelor raportare la plan sub următoarele  aspecte: 

o au fost atinse obiectivele activităţilor  
o rezultatele se pot documenta,  
o feedback-uri formale, informale primite, mai ales de la grupuri ţintă,  
o căile, mijloacele aplicate , au corespuns nevoilor,  
o cheltuielile se încadrează în bugetul planificat  
o ce se poate şi ce trebuie modificat 

Evaluarea trebuie să conducă la decizia de: a continua, a revizui, a corecta 
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Relaţii naţionale şi internaţionale   

 activare în  reţeaua naţională, europeană 
 deplasări la întâlniri şi seminarii 

 
Caracteristici/necesităţi 
 

 
 participare la 3 seminarii naţionale/an 
 participare la 2 seminarii, conferinţe, 
întâlniri internaţionale/an 
 

Activări în teritoriu, animare, promovare, comunicare, consiliere   
 elaborarea materialelor de promovare  
 promovare prin internet, 
 comunicate oficiale pentru presă şi massmedia 

 
 
 

2000 broşuri,  2000 afişe 
1 site  
2 comunicate de presă/an  
3 articole/an în 2 ziare locale 

 organizarea întâlnirilor cu comunităţi   
 întâlniri cu grupuri ţintă 
 seminarii 
 conferinţe 

 
 

2 forumuri cetăţeneşti /an  
10 întâlniri în comunităţi /an  
3/an întâlniri cu grupuri ţintă    
2 seminarii/an 
1 conferinţă/an 

 consiliere  pentru      depunători de proiecte 1 birou de informare „n” persoane interesate şi deservite 
Evaluare Intermediară 
Se face analiza rezultatelor raportare la plan sub următoarele  aspecte: 

o au fost atinse obiectivele activităţilor  
o rezultatele se pot documenta, apariţii, evenimente, participanţi 
o feedback-uri formale, informale primite, mai ales de la grupuri ţintă,  
o căile, mijloacele aplicate au avut accesibilitate pentru grupuri ţintă, au corespuns nevoilor,  
o cheltuielile se încadrează în bugetul planificat  
o ce se poate şi ce trebuie modificat 

Evaluarea trebuie să conducă la decizia de: a continua, a revizui, a corecta 
 

Înregistrarea, verificarea  conformităţii, eligibil. proiectelor  „n”  proiecte totale depuse 

Selectarea proiectului de Comitetul de selecţie  „n” proiecte selectate 
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Înaintare spre control administrativ la AM a dosarelor selectate    

Decizionare finală de selecţie (de AM) 
Finanţarea proiectului 

 „n”  proiecte  

Evaluare Intermediară 
Se face analiza rezultatelor raportare la plan sub următoarele  aspecte: 

– au fost atinse obiectivele activităţilor  
– rezultatele se pot documenta, 
– feedback-uri formale, informale primite, mai ales de la grupuri ţintă,  
– căile, mijloacele aplicate au avut accesibilitate pentru grupuri ţintă, au corespuns nevoilor,  
– ce se poate şi ce trebuie modificat 

Evaluarea trebuie să conducă la decizia de: a continua, a revizui, 
a corecta. 
Monitorizarea implementării proiectelor  „n” vizite pe teren/nr impus de proiecte 

„n” raportări  către APDRP 
Închiderea monitorizărilor după. Implementarea  Proiectelor  de 
beneficiarii finanţării 

 „n” proiecte finalizate 

Evaluarea finală 
Scopul evaluării finale a implementării strategiei constă în stabilirea gradului în care acesta a dus la satisfacerea nevoilor existente 
şi în identificarea efectelor produse.  

 compară coerenţa rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse,  
 determină eficienţa, eficacitatea, impactul şi durabilitatea proiectului.  
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RAPORTĂRI  

Măsura în care resursele au fost transformate în rezultate arată eficienţa activităţii GAL–
ului.  

Rezultatele cele mai elocvente pentru implementarea strategiei  de dezvoltare a teritoriului 
nostru  sunt rezultatele implementării proiectelor, adică în ce măsură au generat beneficii 
oamenilor, comunităţilor, în ce măsură au contribuit la realizarea obiectivelor propuse, în 
ce măsură au contribuit la eliminarea sau diminuarea problemelor din teritoriu. 

Până la acest rezultat final se ajunge prin rezultate parţiale.  

Se face analizarea şi evaluarea rezultatelor pe baza rapoartelor interne. Conducătorul 
compartimentului administrativ pregăteşte rapoartele descriptive lunare care se validează de 
preşedinte/persoana impusă de regulamentul de proiect şi se înaintează la AM/APDRP (după 
cerinţele proiectului).  

Rapoartele intermediare se întocmesc la sfârşitul etapelor cheie. Aceste rapoarte au părţi 
narative, financiare cu sugestii şi remarci, greutăţi, probleme privind etapa parcursă, privind 
rezultatele implementării proiectelor.     

Pe baza rezultatelor raportate se întocmesc cererile de  plată pentru cheltuielile efectuate 
conform bugetului alocat. (Tranşele de plată sunt stabilite prin contract de finanţare). 
Depunerea cererilor de plată va fi precedată de un control financiar intern, efectuat de expert 
intern şi comisia de cenzori, urmat de auditare de către auditor autorizat. 

Raportul final se depune la finalizarea monitorizării implementării proiectelor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală. 
 

Sarcină GAL AM judeţean Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării 
proiectelor 

X   

Lansarea apelului 
pentru proiecte 

X   

Selectarea 
proiectelor 

X   

Controlul 
administrativ al 
dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către 
beneficiar 

X X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   
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III.5 Implicarea GAL–ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR 

PARTEA A -VIII - A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI 

III.5.1 Cooperare 
 

1. Parteneriatul  între  GAL:  Göcsej – Hegyhát Leader Egyesület Ungaria şi Asociaţia 
Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni, sa încheiat  Contractul de colaborare semnat în iulie 
2010.  

Responsabilul proiectului din partea GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni este 
doamna Borbely Ema. Responsabilul este conducătorul administrativ al GAL. Partenerii 
locali sunt beneficiarii programelor de cooperare, împreună cu comunităţile teritoriului.  

Obiectivele colaborării se integrează în strategia de dezvoltare prin următoarele:  

– elaborarea proiectelor comune în turism; 

– dezvoltarea pieţii produselor locale prin organizarea de târguri comune; 

– colaborare bilaterală pentru conservarea,  dezvoltarea patrimoniului cultural şi 
natural; 

– organizarea programelor culturale, de cunoaştere şi păstrare a tradiţiilor; 

– colaborare în dezvoltarea reţelei internaţionale LEADER. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse compartimentele de specialitate de la cei doi parteneri   
ţin legătură permanentă. 

Nr. 
crt. 

Partenerul/ 
partenerii 

Tematica 
cooperării 

Obiective 

Valoarea 
proiectului/proiec

telor de 
cooperare (euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

1. 
Göcsej – Hegyhát 
Leader Egyesület 
Ungaria 

Proiecte comune: 
turistice, culturale,

Realizarea 
programelor 
Cunoaşterea 

bunelor practici în 
realizări ale 
obiectivelor 
LEADER 

(Există contract de 
colaborare 
semnat.) 

 - Dezvoltarea 
turismului; 

- Promovarea 
teritoriului, a 
valorilor locale 

În viitor: 

Colaborare în 
vederea 
dezvoltării 
reţelei 
internaţionale 
LEADER 

13.500 Euro 

- Experienţă 
dobândită în 
implementarea 
de proiecte - 
dezvoltare a 
turismului. 
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2. 
Pays  de  
Chateaubriant 
Franţa 

Servicii pentru 
populaţie. 

Dobândirea 
cunoştinţelor în 
dezvoltarea 
parteneriatelor 
locale. 

13.000 Euro 

- Experienţă în 
acţiuni 
„împreună în 
folosul 
comunităţii”. 

2. Intenţii de cooperare 

 
Asociaţia 
LEADER Valea 
Nirajului 

 

Biodiversităţi în 
situl Natura 2000 

Informarea, 
conştientizarea 
populaţiei  

12000 Euro 

- Conservarea, 
protejarea  
biodiversităţii 

- Programe de 
protejare a 
naturii 

 

 

 

Pays  de  
Chateaubriant 

Franţa 

 

Semnarea 
contractului de 

colaborare 

 

Servicii pentru 
comunităţi 

 

 

- Dezvoltării 
reţelei 
internaţionale 
LEADER, 

 

- Dezvoltarea 
legăturilor prin 
servicii în 
turism 

 

30000 Euro 

 

- Promovarea  
teritoriului 

- Programe 
turistice cu 
schimb de 
grupuri 

Intrarea în 
circuitului 
internaţional 
LEADER în 
vederea 
realizării 
programelor 
transfrontaliere 

Fezabilitatea proiectului depinde de asigurarea de fonduri financiare.  

Organizarea şi participarea activă este asigurată. Colaborarea între cele 2 microregiuni 
există de 4 ani, deci există şi experienţă în organizarea programelor. 

Cele mai importante programe vor fi realizate în turism şi în dezvoltarea reţelei 
internaţionale LEADER 

Finanţarea realizării proiectelor  necesită cofinanţare în valoare de 12000 euro/2 ani.  

2. Parteneriatul  între  GAL: Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni, şi Asociaţia 
LEADER Valea Nirajului s-a pregătit  Contractul de colaborare care va fi semnat în curând.  

Responsabilul proiectului din partea GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni este 
domnul Ujfalvi Albert, conducătorul sectorului tehnic al GAL. Partenerii locali sunt 
beneficiarii programelor de cooperare, împreună cu comunităţile teritoriului.  
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Obiectivele colaborării se integrează în strategia de dezvoltare prin următoarele:  

Colaborare în ceea ce priveşte elaborarea unui plan de management comun pentru aria protejată 
Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului. 

Colaborarea privind elaborarea şi implementarea unui program turistic integrat şi complementar  
pentru cele două microregiuni, în vederea creării unei oferte turistice complete şi competitive la nivel 
naţional şi internaţional. 

 Informarea, conştientizarea populaţiei despre importanţa Sitului Natura 2000. 

Fezabilitatea proiectului depinde de asigurarea de fonduri financiare şi personalului 
competent.  

Organizarea şi participarea activă este asigurată. Colaborarea între cele 2 microregiuni 
există de 6 ani, deci există şi experienţă în organizarea programelor. 

Finanţarea realizării proiectelor necesită cofinanţare în valoare de  12000 euro/2 ani.  

2. Parteneriatul  între  GAL: Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni şi Pays  de  
Chateaubriant Franţa. Există intenţia de semnarea contractului de parteneriat. 

Responsabilul proiectului din partea GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni este 
domnul Dósa Sándor preşedinte şi doamna Borbély Ema conducătorul compartimentului 
administrativ al GAL. Partenerii locali sunt beneficiarii programelor de cooperare, împreună 
cu comunităţile teritoriului.  

Obiectivele colaborării se integrează în strategia de dezvoltare prin următoarele:  

Colaborare în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor mai ales în turism şi în Dezvoltarea reţelei 
internaţionale LEADER şi RNDR 

Fezabilitatea proiectului depinde de asigurarea de fonduri financiare şi personalului 
competent.  

Organizarea şi participarea activă este asigurată. Colaborarea între cele 2 teritorii există de 
1 an, deci există şi experienţă în organizarea programelor. 

Finanţarea realizării proiectelor necesită cofinanţare în valoare de  30000 euro/cel puţin 2 
ani.  
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III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei 

Teritoriul nostru în anul 2007 a fost solicitat de D.A.D.R. Mureş (adresa Nr. 3.483/ 
30.10.2007) să completeze un chestionar necesar în vederea  creării  Reţelei Naţionale de 
Dezvoltare Rurală , şi totodată a fost invitat să participe la formarea reţelei.  

Prin chestionar se solicita să ne exprimăm intenţia la care acţiuni vrem să participăm /să 
beneficiem /suntem de acord să sprijinim: 

La toate punctele am răspuns pozitiv. 

Teritoriul nostru vrea să-şi dezvolte capacitatea de construcţie instituţională, guvernanţa 
locală prin GAL.  

Vrem ca GAL să întărim relaţiile noastre deja existente în teritoriul ţării şi înafara graniţelor şi 
vrem să dezvoltăm alte relaţii, cooperări prin intermediul reţelei LEADER şi a reţelei RNDR. 

În bugetul GAL am atribuit fonduri financiare considerabile acoperirii cheltuielilor 
colaborării, participării la reţele naţionale şi internaţionale. 

Suntem dispuşi să alocăm resurse umane necesare, fonduri materiale, logistice pentru 
programe, pentru  sprijinirea acţiunilor  desfăşurate de RNDR/de reţele LEADER sau de alţi 
parteneri în domeniu. 

 

 

 

 Furnizarea de informaţii cu privire la activitatea organizaţiei dumneavoastră  

 Distribuirea de informaţii către membrii, către cei pentru care lucraţi despre politici şi 
programe care acoperă domeniul dumneavoastră de activitate 

 Furnizarea de informaţii cu privire la  bunele  practici în domeniul dumneavoastră de 
interes 

 Schimb de idei şi experienţă cu alte organizaţii în domeniul dezvoltării rurale 

 Cooperarea cu alte organizaţii din România 

 Cooperarea cu organizaţii din alte ţări europene 

 Organizarea de conferinţe, seminarii 

 Organizarea de cursuri de instruire 


