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INTRODUCERE 

 

Prezentul document este o strategie de dezvoltare a microregiunii „Pe Mureș și 

pe Târnave”, care cuprinde 12 unități administrative din județele Alba și Mureș. 
 

Strategia  a fost elaborată participativ cu participarea liderii comunităţilor și 

prin consultarea largă a cetățenilor din localitățile componente. Animarea 

teritoriului și coordonarea procului de planificare a fost susținută de către 

Consiliul Județean Alba, prin compartimentul Managementul Proiectelor. 
___________________________________________________________________ 

 

Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale operaţionalizării 

Fondurilor Structurale şi se referă la pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se 

realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape 

succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, 

identificate obiectiv. 

Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o caracterizează:  

■ preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;  

■ viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;  

■ gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.  

În timpul elaborării   strategiei de dezvoltare  s-a pornit de la necesitatile locale, care au 

fost împărţite pe domenii de interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a 

documentului programatic, pentru care mai apoi să fie gasite solutii de implementare a 

accestora inclusiv cu sprijinul Programului Național de Dezvoltare Rurală și a axei Leader. 

Planul strategic a fost elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor 

tuturor grupurilor social demografice din comunitatile microregiunii. Participarea populaţiei la 

elaborarea planului strategic de dezvoltare social-economică va contribui  la creşterea spiritului 

de iniţiativă a cetațenilor, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi 

la responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate  pentru întreg procesul de dezvoltare. 

Totodată, implicarea  tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a 

parteneriatului dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi businessul privat 

în direcţia soluţionării problemelor comunitare. 

Planul de Acţiune  - ca instrument de planificare si implementare – conţine un set de 

politici pe domenii de activitate ce se aplica într-un termen determinat în scopul realizarii 

obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune se 

suprapune termenului de implementare a   primului exerciţiu financiar UE in Romania, de aceea 

am ales o planificare pe perioada 2010 – 2014.  

Periodic, Planul  de Actiune trebuie revizuit astfel încat ţintele fixate să ţină cont de 

evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi 

de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la 

intervale mai scurte cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este 

mai mică, având în vedere că pe masură ce se înaintează în timp variabilele economice ce 

trebuie luate în calcul la o prognoza economică se multiplică.  
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II. PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea socio-economică a societății umane intr-o 

permanentă relație de echilibru cu integritatea mediului natural în forme înțelese și acceptate de 

societate. Uniunea Europeana sprijină prin politicile specifice si programele aferente, dezvoltarea 

spatiului rural al statelor membre. 

Planul de dezvoltare elaborat are rolul de a stabili directiile de actiune, masurile concrete 

ce se vor lua in vederea dezvoltarii socio-economice și culturale a microregiunii formate ca 

urmare a asocierii. 

 
 

 

 

 
Harta teritoritoriului GAL „Pe Mureș și pe Tîrnave” 
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II.1 Lista localităților cuprinse în teritoriu 

 

Teritoriul GAL “Pe Mureș și pe Tîrnave” cuprinde 12 localități din județele Alba și 

Mureș, 11 dintre acestea fiind comune si un oraș, respectiv orașul Teiuș. 

 

Nr. 

crt. Localitate Observații 

1 Ațintiș Comună din județul Mureș 

2 Cetatea de Balta Comună din județul Alba 

3 Farau Comună din județul Alba 

4 Hoparta Comună din județul Alba 

5 Jidvei Comună din județul Alba 

6 Lopadea Comună din județul Alba 

7 Lunca Muresului Comună din județul Alba 

8 Noslac Comună din județul Alba 

9 Radesti Comună din județul Alba 

10 Sancel Comună din județul Alba 

11 Sona Comună din județul Alba 

12 Teius Oraș din județul Alba 

 

 

 

PARTEA I  

 PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică  

II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

 Microregiunea „Pe Mures si pe Tirnave” este situată în centru țării și cuprinde partea de 

nord-est a județului Alba și o comuna Ațintiș situată în imediata vecinătate a comunelor Noșlac 

și Fărău, amplasată in partea de vest a județului Mureș. 

 Prin urmare microregiunea GAL se învecinează: 

- la est cu localitățile Bichiș, Luduș, Cuci, din județul Mureș,  

- la nord cu localitățile Cuci județul Mureș, localitatea Bogata județul Cluj,  

- la vest cu orașele Ocna Mureș, Aiud și comuna Stremț din județul Alba,  

- la sud-vest cu comuna Galda de Jos din județul Alba, 

- la sud cu comunele Mihalț, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă si orașul Blaj din județul 

Alba; 

- la sud-vest cu județul Sibiu; 

Teritoriul GAL are o populație 36771 locuitori și o suprafață de 77460 ha. 
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Localitate Populatie 

Procent populatie 

din total GAL Suprafata 

Procent 

suprafata din 

total GAL 

Cetatea de Balta 3,036 8,51 6500 8,39 

Farau 1,575 5,19 8148 10,52 

Hoparta 1,188 3,41 6148 7,94 

Jidvei 5,263 14,25 10513 13,57 

Lopadea 2,852 8,16 9357 12,08 

Lunca Muresului 2,504 7,20 3121 4,03 

Noslac 1,808 5,44 4835 6,24 

Radesti 1,311 3,75 3899 5,03 

Sancel 2,607 7,54 5094 6,58 

Sona 4,463 12,26 10580 13,66 

Atintis 

1,622 

 4,47 4809 6,21 

Total rural 
28,229 

 80,19 73004 94,25 

Teius 7458 19,81 4456 5,75 

Total urban 7458 19,81 4456 5,75 

Total general 35687 100 77460 100 

 

         

COMUNA AȚINTIȘ 

 

Comuna Ațintiș aparţine judeţului Mureş,are o suprafaţă de 4809 ha din care suprafaţa 

intravilanului este de 254 ha. Localitatea Aţintiş se găseşte pe valea Aţintiţului,afluent pe stânga 

al râului Mureş, la 8 km distanţă faţă de oraşul 

Luduş şi la 51 km de municipiul Târgu-Mureş, 

învecinîndu-se cu localitațile: Bogata  la nord, 

Cuci  la nord-est, Luduş la vest, Bichiş  la sud, 

Noşlac şi Fărău la sud-vest. 

        Comuna Aţintiş este compusă din 5 sate şi 

anume :Aţintiş, Botez, Cecălaca, Iştihaza şi 

Sîniacob. Este situată în sud-vestul Cîmpiei 

Transilvaniei,mai precis pe malul sudic al râului 

Mureş în zona de confluienţă a văii Aţintişului 

cu acesta avînd altitudini cuprinse între 357,0m-

650,0m cu o varietate de forme de relief. 

 

Comuna este străbătută de drumurile judeţene DJ 107 G şi DJ153F facilitând legături cu 

toate zonele .      

 Localităţile aparţinătoare comunei Aţintiş: 
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 Aţintiş - sat reşedinţă al comunei Aţintiş se află aşezat în partea de sud – vest a judeţului 

Mureş. Satul Aţintiş este traversat de Drumul judeţean  DJ107G care face legătura cu oraşul 

Luduş precum şi de Drumul Judeţean DJ153F care face legătura cu satul Iştihaza şi comuna 

Bichiş.Localitatea Aţintiş este mărginită de dealurile Acastău ,Cornit şi Chicui. 

 Botez -  sat apartinător comunei Aţintiş este situat în partea de sud-vest a localităţii de 

reşedinţă la 9,0 km de acesta avînd vecini la nord satul Găbud din judeţul Alba,la sud satul 

Nandra aparţinător comunei Bichiş iar la sud satul Hiria ,sat al comunei Fărău, judeţul Alba 

 Cecălaca - sat aparţinător comunei Aţintiş se află aşezat la o distanţă de 8,2 km spre sud-

vest faţă de satul reşedinţă de comună, într-o  zonă de relief deluros stăbătut de valea pârâului 

Cecălaca. 

 Iştihaza – sat aparţinător comunei Aţintiş ,este situată în partea de est a localităţii Aţintiş 

la 7 km de aceasta,într-o zonă cu relief deluros instabil, având  suprafaţa  intravilanului de 33,27 

ha. 

 Localitatea Iştihaza se învecinează la nord cu satul Sîniacob ,la sud cu comuna Bichiş la 

est cu satul Petrilaca sat aparţinător comunei Cuci iar la vest cu satul de reşedinţă de comună 

Aţintiş. 

 Sîniacob - sat aparţinător comunei Aţintiş este situat în partea de est şi sud-estul localităţii 

Aţintiş,între Valea Aţintişului şi Valea Igrelor la 5 km de satul de reşedinţă al comunei,într-o 

zonă cu relief deluros . 

La definirea reliefului în forma actuală a contribuit în mare măsură structura aproape 

tăbulară, precum şi rocile friabile care alcătuiesc,între marnele argiloase care dau în general 

forme testuite cu aspect larg ondulat, cu versanţi domoli, fără orientare precisă cu văi mature, 

largi. 

În anumite zone sunt destul de frecvente movilele de alunecare care deranjează 

uniformitatea pantelor.Tot aici se întâlnesc şi fenomene de alunecări plastice care dau naştere la 

un microrelief  de „ hârtoape”. 

  Solul este în mare parte brun roşcat de pădure,sol brun cernoziomic carbonatat secundar 

şi cernoziom carbonatic micelar pe lunca văilor şi la baza versanţilor cu expoziţie S,S-E şi S-V, 

sol brun argilic în diferite faze de pseudogleizare şi sol bălan de coastă pe celelalte suprafeţe 

situate în treimea superioară a versanţilor ,iar pe terenurile cu expoziţie nordică sunt prezente 

solurile :negru de fâneaţă pseudogleizat,solul podzolic argilic pseudogleizat şi alte tipuri de sol. 

Cea mai importantă resursă a subsolului din comuna Aţintiş o constituie zăcămintele de 

gaz metan ,în momentul de faţă sunt în funcţiune circa 15 sonde de extracţie a gazului metan şi 

un proiect de construire în viitorul apropiat a unei staţii de uscare a gazului metan. 

Teritoriul comunei Aţintiş are o reţea de ape curgătoare,fără să dispună de lacuri.Reţeaua 

hidrografică a comunei este formată din pâraie cum ar fi Pârâul Aţintiş şi Pârâul Cecălaca, 

ambele vărsându-se în Râul Mureş ce este situat limitrof comunei 

Resursele de apă de suprafaţă ale comunei Aţintiş variază de la anotimp la anotimp, în 

unele veri mai secetoase scăzând debitul foarte mult. 

Suprafaţa fondului forestier este de 481 ha reprezentând 10% din suprafaţa comunei 

Aţintiş. Pădurile sunt una din cele mai importante resurse naturale ,având o valoare deosebită 

pentru mediu. Fondul forestier este ocupat în întregime de păduri de  foioase. 

Suprafaţa agricolă a comunei Aţintiş este de 3988 ha  din care 2599 ha teren arabi, 973 ha 

păşuni, 416 ha fâneţe. 

Pajiştile naturale sunt alcătuite din Festuca vallensiana şi sulcata, Stipa speciens, 

Trifolium repens, Lotus corniculatus, Fragaria vesca şi specii de buruieni pe versanţii însoriţi. Pe 
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versanţii dosnici domină Poa pratensis, Dactilys glomerata, Festuca pratensis şi Valesianca, 

Medicago sativa, Trifolium pratense; 

Vegetaţia luncilor este constituită din specii hidrofile ca:Ranunculus species,Poa 

palustris,Poa pratensis,Phleum pratense,Elopecurus pratensis etc. 

Fauna cuprinde biotipuri etajate ca şi vegetaţia, etajul faunei de deal în biotipurile 

pădurilor şi al domeniului forestier, reprezentat prin căprior, cerb, mistreţ, iepure, vulpe, viezure, 

hîrciog, nevăstuică, dihor, şoarece de câmp, iar dintre păsări: stăncuţa, gaiţa, mierla, graurul, 

vrabia, ciocârlia, bufniţa, diferite specii de ulii etc. 

 

 

COMUNA CETATEA DE BALTĂ 

Teritoriul administrativ al comunei Cetatea de Balta este situat in partea estica a judetului 

Alba, in Podisul Tirnavelor, in partea inferioara a raului 

Tirnava Mica. La est se invecineaza cu  comuna 

Adamus judetul Mures si localitatea Boian din judetul 

Sibiu, la sud cu localitatea Faget, la vest cu localitatile 

Tauni si Feisa iar la nord cu localitatea Veseus. 

Principalul tip de sol predominante este brun 

roscat de padure. Resursa naturala cea mai importanta 

este reprezentată de gazul metan. 

Vegetaţia este alcătuită din paduri de foiaose: 

carpen, stejar, salcam, mesteacan, plop, salcie; pasuni;  

fanete; culturi vegetale: grau, porumb, rapita, vita de vie. 

 

 

 

COMUNA FĂRAU 

 

Comuna Fărău este situată în partea de nord-est a județului Alba, pe partea stîngă a 

Mureșului, în cadrul Podișului Tîrnavelor și cuprinde în totalitate bazinul paraului Șomoghi, 

afluent de dreapta Mureșului. 

Solurile predominante sunt cele brune de pădure în zonele mai înalte, împădurite,  

cernoziomuri puternic levigate sau soluri brune cernoziomice în zona terenurilor agricole, și 

solurile aluvionare în luncile largi.  

Datorită diferentei de nivel mici(cca 200m) nu există variații majore la nivelul vegetației. 

Reprezentative pentru zonă sunt pădurile de foioase se întîlnesc cu precădere stejarul, ulmul, 

cireșul sălbatic și socul, alunul. 

Flora ierboasă este reprezentată de specii xerofile stepizate precum, dobrita(Genista 

tinctoria) apoi Festuca valesciaca, păiuș de livadă(Festuca sulcata). În zona de luncă se întîlnesc 

iarba cîmpului(Agrestis alba), firuța(Poa pratensis) sau pirul (Agrophron rupens). 
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COMUNA HOPÎRTA 

 

Comuna Hopîrta este dispusă aproximativ nord-estic în cadrul teritoriului 

judeţean.Teritoriul său administrativ se învecinează la V şi N-V cu oraşul Ocna Mureş,la N-E cu 

cel al comunei Noşlac, la E cu teritoriile comunelor Fărău şi Şona şi în S şi S-E cu cel al 

comunei Lopadea Nouă. Habitatul este constituit din cinci sate: Hopîrta, sat reşedinţă, Silivaş 

situat la 2Km, Turdaş la 3Km, Şpălnaca la 4Km şi Vama Seacă la 5Km. Legăturile cu sistemul 

de localităţi al judeţului sunt asigurate prin drumul judeţean modernizat 107 E(Aiud-Ciumbrud-

Băgău-Hopîrta-Şpălnaca) şi DJ107 (Unirea-Ocna Mureş-Vama Seacă-Fărău-Şilea), prin care 

comuna este racordată la drumul naţional. Astfel ,satul Hopîrta este situat la cca.50 km faţă de 

reşedinţa judeţului, municipiul Alba Iulia, iar faţă de cel mai apropiat oraş, respectiv Ocna 

Mureş,la17 km. Aiudul, centrul de importanţă zonală cu rol de echilibru în economia judeţului, 

este situat la 18 km. Ambele localităţi urbane asigură comunei Hopîrta legătura cu sistemul 

feroviar naţional. 

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Hopîrta este situat în regiunea centrală 

a Depresiunii Transilvaniei, în cadrul Dealurilor Târnavei Mici. Acestea,prin poziţie,aspecte 

morfologice şi particularităţi de peisaj,constituie o unitate de tranziţie între Câmpia Transilvaniei 

şi podişurile Secaşelor şi Hârtibacului, având trăsături asemănătoare cu acestea şi o serie de 

caractere proprii, care îi oferă individualitate geografică. 

Văile largi, asemenea unor depresiuni asimetrice, se impun ca arii de relativă 

discontinuitate fizico-geografică, dar cu spaţii favorabile dezvoltării aşezărilor 

omeneşti,agriculturii,industriei şi căilor de comunicaţie. 

Satele Hopîrta, Turdaş, Şpălnaca şi Silivaş sunt amplasate în zona bazinelor de obârşie, în 

partea centrală a acestora şi de-a lungul micilor pârâiaşe care alimentează valea principală. Satul 

Vama Seacă este amplasat pe axa râului Valea Seacă,în partea inferioară a depresiunii Fărău. 

Clima este temperată cu nuanţă oceanică,cu caracteristici specifice ţinutului climatic de 

dealuri joase(300-500 m). 

Relieful are o influenţă hotărâtoare asupra distribuţiei maselor de aer şi a mersului vremii. 

Văile largi, asemenea unor depresiuni asimetrice, se impun ca arii de relativă discontinuitate. 

Astfel, în culoarele largi ale văilor, verile sunt mai călduroase decât în spaţiul deluros, iar iernile 

sunt mai reci. Vegetaţia, ca o suprafaţă activă suplimentară, generează condiţii specifice pentru 

apariţia unor microclimate distincte. Solurile, acţionează în special prin capacitatea lor de 

reflectare a razelor solare datorită culorii. Râurile consumă o energie calorică mai mare şi 

favorizează vara temperaturi ceva mai joase şi iarna invers. 

Temperatura medie lunară cea mai coborîtă s-a înregistrat în luna ianuarie(-3,4C,-

3,5C),iar temperatura medie lunară cea mai ridicată în luna iulie(+20,0C,+20,4C). 

În evoluţia anuală a umezelii ,maximul principal apare în decembrie (87-91%),maximul 

secundar apare în aprilie(67-74%). 

Solurile dominante sunt cele brune de pădure podzolice argiloiluviale. Aceste soluri au un 

coeficient de infiltraţie mic,ceea ce favorizează,în lipsa covorului vegetal,sporirea curgerii 

superficiale. 

Vegetaţia din cadrul teritoriului administrativ al comunei Hopîrta se încadrează în 

regiunea holarctică,pe întreg teritoriul se întâlneşte vegetaţie caracteristică pentru dealuri şi 

podişuri. 

Cea mai mare parte a teritoriului comunal, peste 50%, este ocupat de terenurile arabile, 

păşunile  ocupă 23 % iar fâneţele 11 %. 
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COMUNA JIDVEI 

 

Comuna Jidvei este situata in partea estica a 

jud Alba. Din punct de vedere geografic comuna 

Jidvei  se afla situata  in Dealurile Tranavei Mici, la 

nord  teritoriul studiat se afla in Pod Tarnavei, iar la 

sud in podisul Blajului. 

Intre localitatie Transilvaniei, ca parte 

integranta a judetului Alba, cu o exsitenta seculara, se 

remarca comuna Jidvei cu cele cinci sate: Jidvei, 

Balcaciu, Feisa, Capalna de Jos, Veseus. 

In partea de nord comuna se invecineaza cu 

teritoriul comunei Farau, iar in partea de est se 

invecineaza cu teritoriul comunei Cetatea de Balta, iar 

in sud si est se invecineaza cu comunele Valea Lunga si Sona. 

Distanta satelor fata de resedinta de comuna este cuprinsa intre 2 km - Feisa si Capalna 

de Jos, si 8 km - Balcaciu si Veseus. Distanta dintre localitatea Jidvei si municipiul Alba-Iulia, 

resedinta judetului Alba este de aproximativ 65 km. 

Comuna Jidvei este legata fata de resedinta de judet prin soseaua asfaltata DJ 107, 

Tirnaveni - Blaj - Alba Iulia si prin calea ferata Praid - Blaj - Teius cu legatura spre Alba Iulia. 

     In ansamblul geografic, podisul Transilvaniei prezinta o inlantuire de dealuri cu orientare 

generala sud-vestice. Terenul este foarte framantat si cuprinde toate formele de relief. Trecerea 

de la Lunca Tarnavei Mici (250 - 270  m) la zona de dealuri (400 - 450 m) se face printr-un relief 

slab ondulat reprezentat prin marme nisipoase si argile marnoase.                                              

     Tipul dominant de sol este solul brun si brun de faneata, soluri ce necesita fertilizare cu 

ingrasaminte chimice si organice. Principalele tipuri de soluri predominante sunt cernoziomuri 

sau soluri brune cernoziomice și soluri de lunca. 

Formele de relief diferite, petrografia, versantii cu gradul lor de evolutie, explica variatele 

forme de degradare, atat ca eroziune liniara, cat si de alunecari. Eroziunea de aici este generata 

de doi factori si anume: actiunea ploilor, actiunea apelor curgatoare organizate-torentii, adica 

eroziunea de fund si laterala. Eroziunea torentiala este in general redusa si nu se manifesta in 

partea superioara a versantilor. In aceasta categorie se include doar sectorul superior al Vaii 

Capalna. 

Clima este tipic continentala, cu o temperatura medie anuala de 8.6  grade C. 

Temperatura medie zilnica de peste 10 grade C se inregistreaza din decada a II-a a lunii aprilie si 

coboara sub aceasta limita incepand cu decada a II-a a lunii octombrie. Lunile cele mai calde 

sunt lunile iulie si august. Precipitatiile anuale 

oscileaza intre 542 - 570 mm in cursul perioadei de 

vegetatie. Fito-pedo-climatic, centrul viticol Jidvei 

este asezat in zona deluroasa la limita padurilor de 

silvostepa. Solurile sunt brune sumezobazice, in 

diferite grade de erodare, de la slab, pana la excesiv. 

In 4 ani din 20, se produc temperaturi 

negative de -20 grade C, iar in 11 ani din 20 

analizati au fost temperaturi de la -15 grade C la -21 
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grade C. De asemenea, brumele si ingheturile tarzii de primavara si timpurii de toamna au o 

frecventa destul de mare. 

     Temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata in statia cea mai apropiata de comuna 

Jidvei, la Blaj de la -32 grade C la -35 grade C , iar cea mai ridicata de plus 39 grade C, 

inregistrata in luna iulie 1931. 

Toamna ne ofera zile cu cer senin si calduroase. Precipitatiile solide cad mai ales in 

anotimpul rece sub forma de zapada. Stratul de zapada care se asterne in timpul ierni variaza 

intre 5 si 35 cm.     

Din punct de vedere hidrologic, fiecare sat este strabatut de una sau doua vai, cu aspect 

de parau mai mare dar navalnic si periculos in cazul unor caderi mai mari de precipitatii. 

Exceptie face satul Capalna de Jos, care nu este strabatut de nici o vale, in schimb este foarte 

aproape de raul Tarnava Mica, raul fiind si hotarul intre Jidvei si Capilna de Jos. 

     Jidveiul este strabatut de valea cu acelasi nume, care taie satul perpendicular in doua 

parti, satul fiind asezat aproximativ 2 km in amonte. 

 Haina vegetala a comunei prezinta o mare varietate: paduri de stejar, carpen, ciresul de 

padure, teiul, marul paduret. Stratul arbustilor este format din: alun, macies, porumbar . 

Vegetatia foarte variata a comunei Jidvei asigura conditii optime de adapost si hrana. In 

palcurile din padurile comunei Jidvei traiesc o serie de animale - nevertebrate si vertebrate 

specifice acestui mediu. 

Culturile vegetale caracteristice sunt: vita de vie care imbraca versantii insoriti ai 

dealurilor, porumb, griu, orz, orzoaica, mazare, lucerna, cartofi, sfecla de zahar, tabac, fasole;  de 

asemenea legume ca: varza, morcovi, tomate, ceapa, castraveti, ardei, gogosari. 

Culturile de pomi fructiferi  sunt de asemenea semnificative pe teritoriul comunei Jidvei. 

 

 

COMUNA LOPADEA NOUĂ 

 

 

Teritoriului Comunei Lopadea Nouă este asezat în partea N-E a judeţului Alba şi are o 

suprafaţă de 9357 ha (93,57 kmp). În partea de nord-est se învecinează cu comuna Hopîrta, în 

partea de nord-est cu comunele Șona și Sîncel, in 

partea se sud-est cu comuna Craciunelul de Jos, iar la 

vest cu Municipiul Aiud . 

În strânsă legătură cu geologia şi litografia 

zonei, pe teritoriul comunei Lopadea Noua predomină 

formele inalte / colinare / joase de relief. Comuna 

Lopadea Noua este aşezată în zona de deal  a judeţului 

Alba. Printre cele mai mari altitudini de pe teritoriul 

comunei amintim Vârful Podina cu 549. m situate in 

NV comunei 

Clima este temperat – continentală, moderata.  

Cu temperature medie multianuala cuprinsa in jurul valorii de 8C,iar precipitatiile medii 

aproximativ de 60 mm/an 

Principalul colector de pe teritoriul comunei Lopadea Noua este Valea Lopezii (Ritul), 

care are ca afluenţi principali Valea Odveremului,,valea Caramizilor şi pirul Asinip si Valea 

Betii .   

Reţeaua hidrografică este relativ moderată în zona deluroasă a judeţului. 
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Prinicipalele specii de plante şi arbori de pe teritoriul comunei  sunt; paiusu, cimbrisorul, 

ruscuta, ciapa ciorii, pelinul, macrisul, papadia. 

Prinicipalele tipuri de sol care se regăsesc pe teritoriul comunei Lopadea Noua sunt: 

brune argiloiluviale, regosoluri, cernoziom, balansau erodisol. 

 

 

COMUNA LUNCA MUREȘULUI 

 

Comuna Lunca Mureşului este situată în 

partea de nord-est a judeţului Alba, situată pe partea 

dreaptă a văii Mureşului, în zona albiei majore la 

aproximativ 4Km aval de confluienţa Arieşului cu 

Mureşul. La sud comuna se învecinează cu satele 

Copand, Căptălan, Noşlac şi cursul Mureşului, spre 

vest se învecinează cu localitatea Războieni, la nord 

se învecinează cu zona agricolă a comunei Călăraşi, 

judeţul Cluj, iar spre est se învecinează cu zona 

agricolă a localităţii Luncani, judeţul Cluj. 

       Suprafaţa comunei Lunca Mureşului este de 

3121,25 ha, din care resedinţa de comună are o suprafaţă de 1903,25 ha, iar restul de 1218 ha 

aparţine satului aparţinător Gura Arieşului; 

Solurile formate prin aluviuni (prin transport de mâl, petriş, nisip, depuse de o apă 

curgătoare, în cazul nostru de Mureş), slab solidificate, cu schelet şi bolovăniş. Acest tip de sol 

ocupă suprafeţe relativ restrânse, între meandrele cursului Mureşului, precum şi o fâşie strâns 

lipită de albia minoră. Zonă este ocupată de fâneaţă slab productivă. În anii excesiv ploioşi aceste 

terenuri au o fertilitate destul de bună, în anii secetoşi plantele se usucă, datorită faptului că solul 

are o capacitate mică de reţinere a apei. 

Solurile mediu solificate cuprind cea mai mare parte din luncă şi se întind până la calea 

ferată Războieni-Tg. Mureş. Crisontul de humus pe aceste terenuri atinge grosimea de 15-30 cm, 

conţinând 2-3, 5% hunus. Solurile sunt nisipoase şi se lucrează foarte uşor iar fertilitatea lor 

constă în valoarea nutritivă a mâlului fin. Aceste soluri au o mare fertilitate. 

Soluri medii solificate înmlăştinite - ocupă o mare suprafaţă din Lunca Mureşului, 

situându-se la nordul de cale ferată  Războieni-Tg. Mureş şi au o culoare neagră-vineţie, umedă 

şi cenuşie în stare uscată, insuficient structurate, cu textură (ţesătură) argiloasă grea. Pentru 

punerea în cultură şi mărirea fertilităţii lor este nevoie de îngrăşăminte organice, respectiv de 

gunoi de grajd, care să-i mărească cantitatea de humus. 

Solul brun deschis de coastă este răspândit de pantele văilor şi pe fruntea terasei de 50 m. 

Textura luto-argiloasă cu un conţinut de humus de 2-3 %. 

Solulul brun de pădure - ocupă suprafeţe întinse de teren pe platouri 

Solul brun-roşcat de pădure de Ardeal este răspândit în colţul de nord-vest pe colinele 

înălţimii Turoş, acest sol având o fertilitate submijlocie. 

Solurile negre de fâneaţă umedă- se află pe Valea Morii, Valea Călăraşilor şi Pârâul 

Porcului. Aceste soluri au o culoare neagră cenuşie cu o ţesătură luto-argiloasă cu un conţinut 

bogat în humus, bune pentru agricultură, fertile. 

Solul cu profile modificate prin aluvionare – soluri cu feţe (înfăţişare) modificate de 

descompunerea şi dezagregarea rocilor, material transportat la distanţă de ape, vânt, îngheţ şi 
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dezgheţ. Aceste terenuri se găsesc la nord de şoseaua Unirea-Luduş adică de la fosta fabrică de 

cărămidă până la Valea Bună. Pe aceste soluri se cultivă viţa şi pomi fructiferi. 

Din analiza pedologică a solului din comuna Lunca Mureşului reiese că terenurile 

cuprinse în perimetrul satului, plasate pe luncă, coaste de dealuri şi platouri, sunt bune de 

agricultură, pot fi fertiliyate în vederea obţinerii de recolte mari, îmbelşugate.  

Resursele naturale prezente pe teritoriul comunei sunt pietriş şi nisip pe prima terasă a 

râului Mureş şi izvoare de apă pe Valea Morii, Valea lui Traian; Teritoriul comunei este traversat 

de al nord la sud şi de cinci pâraie ce se varsă toate în râul Mureş. Izvoarele acestora sunt destul 

de puternice deoarece nici în verile secetoase nu seacă. 

Vegetaţia este elementul natural ce reflectă cel mai bine variaţia altitudinală a reliefului, 

însă în acest caz o diferenţă de nivel de circa 80 m este nesemnificativă. Întinsele terenuri 

agricole, păşuni, fâneţe şi o suprafaţă redusă de pădure (2%) influentează structura florei. Fauna 

şi flora din regiunea cursului mijlociu al Mureşului sunt variate după relief, sol şi climă. În zona 

de luncă a Mureşului există numeroase bălţi care au o vegetaţie acvatică, ca: lintiţă măruntă, 

foarfeca bălţii, broscăriţă etc. Pe terenurile temporar acoperite cu apă cresc plante, ca: coada 

calului, troscot de apă, talpa gâştii, menta broaştei etc. Pe terenurile îmbibate cu apă: trestiuşuri, 

papură, pipirig, tufe de răchită, salcii şi plopi, iar pe terenurişe mocirloase: stâjenei albi şi cucuta 

de apă. 

De o parte şi alta a căii ferate Războieni-Tg. Mureş şi Războieni – Cluj cresc fâneţuri şi 

păşuni. Pe pantele colinare, pe Valea Călăraşilor se întind suprafeţe  de păşuni pentru oi şi vite; 

pe coastele dealurilor cresc: călinul, stejarul, salcâmul, porumbelul, socul, păducelul, alunul etc. 

Pe teritoriul comunei Lunca Mureşului se întâlnesc întinse terenuri agricole şi fâneţe care 

s-au dezvoltat în locul pădurilor. Puţinele păduri care se întâlnesc fac parte din etajul stejaretelor 

termofile (etajul colinar) condiţionat de un climat blând, unde sunt: stejarul (Quercus robur), 

stejarul pufos (Quercus pubescens), salcâmul, cireşul sălbatic (Cerasius avium) şi socul 

(Sambucus nigra). 

Flora ierboasă este reprezentată prin numeroase specii xerofile stepizate precum 

Poanemora, Genista-tinctoria, iar pe dealuri despădurite păiuşuri (Festuca Valesiaca, Festuca 

Sculata). În zona de luncă se întâlnesc iarba câmpului (Agrostis alba), firuţa (Poa pratensis) sau 

pirul (Agropyron  repens). 

Condiţiile geografice mai puţin variate şi gradul ridicat de umanizare au determinat 

dezvoltarea mai slabă a faunei. Speciile naturale, ca urmare a extinderii lucrărilor agricole, s-au 

îndreptat spre păduri, dar se întâlnesc căpriorul, iepurele de câmp, animale mici ca hârciogul sau 

hamsterul iar ca păsări întâlnim fazanul. 

Fauna sălbatică care populează regiunea este formată din cârtiţe, arici, dihorul, vulpea, 

rozătoare ca: iepurele, şobolanul, şoarecii de câmp, popândăul. Din clasa păsărilor menţionăm: 

barza, cucul, pupăza, ciocănitoarea, ciorile, privighetoarea, ciocârlia, mierla, vrabia, porumbelul 

sălbatic, fazanii etc. Din clasa reptilelor menţionăm şopârla de câmp şi şarpele; din colasa 

batracenilor: broaştele de baltă şi broaştele de câmp; clasa insectelor este reprezentată de cosaşul 

verde, cărăbuşii, gândacul de Colorado şi diferite specii de fluturi. 
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COMUNA NOȘLAC 

 

Din punct de vedere geografic , comuna Noslac este asezata la malul stang al raului 

Mures, in partea sudica a acestui rau. Patru sate sunt situate chiar pe albia raului. La o distanta de 

3 km, mai spre sud-est se afla satul Gabud. Cu toate ca satele comunei Noslac sunt scaldate de 

apele Muresului, comuna dispune de un procent redus de teren drept, de ses. Cea mai mare parte 

a teritoriului este deluros, dealuri pe care se cultiva 

cereale sau sunt ocupate de pasuni si fanete sau sunt 

acoperite de paduri si arbusti. In majoritatea 

padurilor cresc goroni, artari, tei, aluni, rachita, 

carpeni, etc. Pe langa rau si paraie cresc salcii, plopi, 

arini etc. Prin paduri si bercuri cresc ciuperci care nu 

sunt exploatate la justa lor valoare . 

In partea vestica a comunei la doar cativa km 

se afla vechiul oras Ocna Mures. Tot pe Mures, in 

partea de est se afla oraselul Ludus. Alte centre mai 

apropiate sunt, la nord  Campia Turzii, Turda,  la vest 

Aiud. 

  Comuna Noslac este situata in partea nord vestica a judetului Alba pe malul stang al 

Muresului. Inaltimile cele mai mari se intilnesc in zona centrala a comunei (Vf. Captalan 500m) , 

iar partea sudica si sud estica – Creasta Somes 528 m, Deasupra Herii 643 m , Gabud 476 m, 

Intre Coaste 414 m etc. Prinicpala apa gurgatoare care dreneaza teritoriul comunei Noslac este 

Raul Mures.  

            Teritoriul administrativ are o suprafata de 4835 ha ceea ce reprezinta 0,76 % din 

suprafata judetului si cuprinde cele 6 sate: Noslac- resedinta de comuna , Captalan , Copand , 

Gabud , Stina de Mures , Valea Ciuciului.  

Localitatea Noslac se afla la o distanta de 69 km de Alba Iulia  resedinta de judet, orasul 

cel mai apropiat este orasul Ocna Mures, la 7 km . Alt oras care se afla relativ aproape de centrul 

de comuna este orasul Aiud la o distanta de 36 km.            

Cel mai apropiat sat de centrul comunei este Captalan la l km , iar cel mai indepartat este 

Gabud la ll km.  

Vecinatatile teritoriului administrativ al comunei sunt: la nord – comuna Lunca Mures, 

comuna Chetani din judetul Mures, la est- orasul Ludus, comuna Atintis din judetul Mures, la 

sud- comuna Farau; la vest – orasul Ocna Mures. 

Teritoriul administrativ al comunei Noslac  

are în componenţă 6 sate componente, după cum 

urmează: satul Noslac - satul reşedinţă de comună, 

Captalan, Copand, Stina de Mures, Valea Ciuciului, 

Gabud. Gospodăriile populaţiei sunt situate de-a 

lungul văilor şi pe pantele dealurilor, cu toate 

caracteristicile aşezărilor umane din Vatra 

Muresului .  
Ca prezentare generală, teritoriul comunei 

Noslac  apare ca o depresiune îngustă, flancată de 

un relief puternic vălurit, un complex de bazine tectonice, de eroziune şi de alunecare care, în 

trecutul său geologic a fost aproape total împădurit.  
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Depresiunea se prezintă ca un culoar de formă asimetrică, încadrat de dealuri situate ca 

altitudini, între 500 şi 643 de metri, cu versanţi mai mult sau mai puţin povârniţi, pe care sunt 

foarte vizibile alunecările de teren din vremuri imemoriale sau mai recente. Gropile de pe 

versanţi, rezultate în urma dezrădăcinărilor de arbori prin prăbuşire în timpul furtunilor, confirmă 

ipoteza pădurii primare care acoperea cea mai mare parte a teritoriului. Relieful este ferăstruit de 

torente, pâraie şi văi tumultoase în perioada topirii zăpezilor si în perioadele de ploaie 

masivă.Cel mai important curs de apă este raul Muresul, cu afluentul sau raul Aries care se 

revarsa in partea de nord a satului Copand la locul numit la (Zugau). 

Solurile sunt propice dezvoltării unei bogate şi diversificate vegeraţii ierboase, 

preponderent păiuşoasă. Păşunile sunt năpădite de colonii de cimbrişor, grosamă şi părul-

muntelui, plante care nu sunt agreate de animale, ceea ce duce la scăderea importanţei 

economice a acestor terenuri. Pe terenurile umede şi umbroase se dezvoltă urzicile, brusturii, 

ferigile şi potbalul. 

Flora locurilor cuprinde şi numeroase specii de plante medicinale, cele mai frecvente 

fiind ciuboţica cucului, cimbrişorul, sunătoarea, patlagina de diverse specii, roiniţa, talpa gâştei.  

Configuraţia terenului şi a vegetaţiei este favorabilă creşterii animalelor. Datorită faptului 

că aproape toate terenurile propice păşunilor şi fânaţelor sunt proprietăţi particulare, ponderea 

animalelor în gospodării o deţin bovinele şi numărul lor este direct proporţional cu suprafaţa de 

teren deţinută de fiecare familie, dar şi cu forţa de muncă existentă. 

Graul, porumbul, sfecla de zahar , legumele   sunt  culturile care  domina şi sursa 

principală de hrană iarna. Pentru aceasta ogoarele trebuie fertilizate intens, în fiecare an, cu 

gunoi de grajd, dar recolta este dependentă de hazardul meteo-climatic. 

Cultura zarzavaturilor se face, de asemenea, nu numai  pentru consumul casnic, ci si 

pentru comert . 

 

 

COMUNA RĂDEȘTI 

 

Comuna Radesti este situata in partea central nordica a judetului Alba. Se invecineaza la 

vest si nord-vest cu municipiul Aiud, in est cu comuna Lopadea Noua, iar la sud cu orasul Teius; 

Principalele tipuri de sol predominante litologia, fragmentarea reliefului, orientarea 

versanţilor, determină un caracter relativ mozaicat al solurilor. Pe ansamblul comunei se 

întâlnesc următoarele tipuri de soluri:  
 Din clasa molisolurilor sunt prezente cernoziomurile cambice tipice şi cernoziomurile 

argiloluviale tipice, prezente pe arii extinse în hotarul satelor Rădeşti, Leorinţ şi Meşcreac, 

respectiv pe podurile teraselor Mureşului. 

 Clasa cambisolurilor este reprezentată prin 

solurile brune eumezobazice molice şi depozite 

fluviale recente apar în tot sectorul vestic în 

hotarul satelor Rădeşti şi Leorinţ. Soluri brune 

eumezobazice erodate şi erodisoluri cu dezvoltare 

maximă în zona interfluviilor, soluri brune 

eumezobazice tipice şi brune eumezobazice 

erodate în bazinul superior al Şoimuşului. 

 Clasa solurilor neevaluate şi trunchiate apar pe o 

fâşie îngustă, pe fruntea teraselor superioare sub 

forma erodisoluri şi sau regosoluri; soluri aluviale 
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inclusiv protosoluri aluviale frecvent gleizate pe luncile râurilor. 

 Clasa pseudorenzimelor, legate de substratul marnos este reprezentată prin soluri 

pseudorendzine, brune eumezobazice, pseudorendzinice şi erodisoluri şi sau regosoluri; 

pseudorendzinice, erodisoluri şi soluri negre 

clinohidromorfe apar atât în sectorul vestic cât şi pe 

interfluviile principale şi sau secundare. 

Majoritatea solurilor, în privinţa texturii, se 

încadrează în tipul lutoargiloase, argiloase şi 

lutonisipoase. Luând în considerare complexul factorilor 

naturali, precum şi intervenţia omului în procesul 

modelării actuale se poate realiza o grupare a terenurilor 

pe posibilităţi de utilizare şi măsuri ce se impun a fi luate:  

 terenuri favorabile pentru construcţii şi agricultură: ne 

referim aici la terasele inferioare ale Mureşului; podul este suorizontal, depozitele de terasă 

constituie o bună sursă de alimentare cu apă, prezintă o mare stabilitate suportând construcţii 

dintre cele mai grele. Se poate practica o agricultură intensivă şi mecanizată, se poate folosi 

sistemul de irigaţii.Cele mai bune soluri sunt cele de pe podurile teraselor. Necesită 

amenajarea, destul de facilă a drumurilor de acces, problemă mai greu de rezolvat în cadrul 

teraselor înalte. 

 terenuri favorabile construcţiilor uşoare şi agriculturii şi care necesită imbunătăţiri: ne 

referim la bazinul Văii Şoimuşului, cu pante de 10÷15 grade, utilizat agricol în mare parte, 

însă pentru creşterea eficienţei sunt necesare lucrări cum sunt nivelările şi plantările de pomi 

fructiferi, regularizarea scurgerii apelor superficiale. 

 terenuri recomandate pentru silvicultură: este vorba de partea superioară a versantului 

adiacent Mureşului şi bazinului Văii Bogdanului; împăduririle ar micşora scurgerea apei din 

precipitaţii şi ar diminua ritmul de evoluţie al proceselor de pe versanţi. 

 terenuri care necesită amenajări speciale pentru a putea fi redate circuitlui economic: ne 

referim la versantul cu expoziţie sud-vestică de sub cornul Şoimuşului (525 m). 

Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Rădeşti este inclusă bazinului râului Mureş, 

direct, prin intermediul unor organisme hidrologice cu caracter torenţial, sau indirect prin valea 

Şoimuşului (afluent al Bucerdei, colectate de Târnava). 

Partea vestică a comunei este traversată de Mureş, cu un curs meandrat. Între meandrele 

mai importante se remarcă cel din dreptul satului Rădeşti şi cel dintre Leorinţ şi Meşcreac, aflat 

în faza de transformare în belciug (respectiv captare). Mureşul pe raza comunei, se înscrie cu un 

debit mediu anual de 65 m3/s.  

 

COMUNA SÎNCEL 

 

Amplasarea  teritoriului : comuna Sîncel este situată în partea de est a judeţului Alba în 

bazinul râului Târnava Mică, aflându-se la o distanţă de 48 km de reşedinţa judeţului, municipiul 

Alba Iulia şi 4 km de municipiul Blaj (oraşul cel mai apropiat). 

 Coordonatelor geografice care definesc aşezarea comunei  sunt: paralela de 460 latitudine 

nordică, şi meridianul 240 longitudine estică. 

Suprafaţa comunei aflată în limitele perimetrului administrativ este de  5135 ha, reprezentând 

0,82% din suprafaţa judeţului Alba.  
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 Teritoriul comunei are următorii riverani: la vest, comunele Lopadea Nouă şi Bucerdea 

Grânoasă, la est şi nord-est, comuna Şona, la sud-est, comuna Valea Lungă, la sud-vest, 

municipiul Blaj. 

Principalele tipuri de sol predominante: solurile predominante sunt specifice Podişului 

Transilvaniei. Versanţii1 şi podul primelor două terase ale râului prezintă soluri negre formate 

,,pe depozite argilo-marnoase impermeabile”, sunt bogate în humus şi alimentează o vegetaţie 

bogată, ierboasă suculentă.  Zona teraselor şi a dealurilor mai joase au soluri brune şi brune-

gălbui. Ele s-au format în holocen prin aluviunile cursurilor de apă din Podişul Târnavelor. Sunt 

fragmentate prin eroziune de către apele curgătoare (văii, pâraie), iar subsolul lor conţine 

materiale de construcţii (pietriş, nisip) şi 

zăcăminte de gaze naturale cu o deosebită 

importanţă economică, utilizate ca şi combustibili. 

Zona teraselor şi a dealurilor joase  cu solul lor 

fertil sunt prielnice pentru cultura cerealelor, a 

plantelor furajere, şi tehnice. 

Solurile din lunca Târnavei Mici şi cele 

care acoperă resturile de terase  şi versanţii cu 

înclinare domoală au o fertilitate ridicată şi 

servesc ca suport la cultivarea cerealelor, viţei de 

vie şi a pomilor fructiferi. În lunca râului se 

practică de veacuri şi grădinăritul alături de 

cultivarea cerealelor, deşi unele porţiuni de teren 

denivelat sunt mlăştinoase şi inundate adesea în cursul anilor ploioşi. 

     Vegetaţia este de asemenea caracteristică zonei din care face parte comuna Sîncel. 

Peisajul vegetal din vatra şi hotarul satului este variat şi cuprinde numeroase specii de plante, în 

raport de sol, amplitudinea pânzei freatice şi formele de relief. 

 În lunca râului şi pe văile pâraielor confluente, în locuri care mustesc de apă, se întâlneşte 

o vegetaţie ierboasă abundentă şi suculentă alcătuită din specii iubitoare de umezeală (hidrofile) 

ca trestia (Phragnites communis), pipirigul (juncus effusus), papura (Typha latifolia, Typha 

angistifolia), barba ursului (Equisetum palustre) etc. 

Vegetaţia arboricolă populează lunca râului şi îndeosebi versanţii şi podul teraselor superioare. 

Grupurile de arbori, situate de-a lungul cursului râului Târnava Mică, pe ambele maluri se 

compun din specii iubitoare de apă: arinul (Alnus glutinosa), salcia albă (Saliy alba), răchita 

(Salix fragilis), răchita roşie (Salix purpurea), plopul alb (Plopulus alba), plopul negru (Plopulus 

nigra). 

 

 

COMUNA ȘONA 

 

Comuna Sona este  situata in zona colinara a Podisului Transilvaniei, pe ambele maluri 

ale Tirnavei Mici si are vecini comunele Jidvei,Valea Lunga, Sincel,Lopadea Noua si Farau, 

este situata la 50 km de Municipiul Alba Iulia si la 10 km de Municipiu Blaj. 

Principalele tipuri de sol predominante: şisturi cristaline; 

Resursele naturale cele mai importante sunt  gazele naturale in parcela Daptau din satul 

Biia. 
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Vegetaţia este cea caracteristică zonelor de silvostepă, în care vegetaţia ierboasă 

alternează cu petece de pădure. Suprafeţele ocupate de vegetaţie spontană s-au redus în timp 

datorită defrişărilor şi desţelenirilor în scopuri agricole. 

 
ORAȘUL TEIUȘ 

 
Localitatea Teius ocupa o pozitie aproximativ centrala ,in Depresiunea Transilvaniei ,  ea 

fiind situata pe coordonatele geografice reprezentate 

de paralela 46  º 15' latitudine nordica si meridianul 

de 23 º 50 ' longitudine estica.  
Principalele tipuri de sol predominante: 

Alcatuirea petrografica a acestor unitati este marcata 

de predominarea formatiunilor sedimentare de varsta 

moi-pliocena : aluviuni, nisipuri, gresii, marne, 

acoperite cu depozite cuaternare; 

Vegetaţia (peisajul natural şi cultivat etc) 
Caracteristica zonei de lunca si deal cu precizarea ca 

aici vegetatia forestiera este foarte slab reprezentata , 

padurile intalnindu-se doar sporadic, pe suprafete 

mici reprezentata prin stejar, stejar pufos, pe langa 

care cresc : salcamul , plopul, ciresul salbatic, marul 

salbatic, socul. 

Elemente specifice tinuturilor de silvostepa 

din care se remarca ,in zonele umede , stuful, papura 

si pipirigul , iar in lungul raurilor se insira 

frumoasele si utilele zavoaie formate din esente moi 

precum salcia , plopul, arinul s.a.m.d., acestea dau 

rezistenta malurilor.  

Flora ierboasa este alcatuita din numeroase specii xerofile stepizate precum Genista 

tinctoria, Poa nemora, iar in zona deluroasa isi fac prezenta paiusurile din spatiile despadurite. 

Principalele culturi de plante practicate de catre locuitorii Teiusului sunt cele din grupa 

cerealelor, cu deosebire graul si porumbul. 

Bine reprezentate sunt si culturile de sfecla de zahar , cartofi si legume.O arie mai 

restransa o detin culturile de pomi fructiferi , floarea soarelui si vita de vie. De astfel , acest lucru 

este oglindit si de structura cultura culturilor din zona. 
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II.2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului 
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II.2.1.3 Populaţie - demografie 

În tabelul de mai jos se vor completa datele absolute şi relative (%) ale principalilor indicatori 

pentru a scoate în evidenţă unele aspecte privind evoluţia populaţiei din teritoriul respectiv. 

 

Populaţie 1999 2009 

Evoluţie/ 

Soldul 

migrării 

Soldul 

natural 

Sub 14 

ani  

Peste 60 

ani  Populaţia 

activă 

(persoanele 

între 14 -60 

de ani)  Şomaj Regresie 
(natalitatea-

mortalitate) 2006 2006 

Atintis 1631 1643 12   335 552 725 52 

Cetatea 

de Balta 3280 3128 -152   556 361 2685 55 

Farau 2245 1909 -336   302 721 886 136 

Hoparta 1526 1253 -273  48 40 700 730 8 

Jidvei 5120 5241 121     2141 310 

Lopadea 3058 3001 -57  -50 2 200 1950 101 

Lunca 

Muresului 2647 2649 2   339 623 1281 347 

Noslac 2035 2001 -34   230 729 616  

Radesti 1459 1380 -79  -15 171 447 761 42 

Sancel 2769 2774 5  -52 451 664 684 82 

Sona 4514 4508 -6  -27 861 261 3392 520 

Teius 6298 7284 986 - - - 1892 2568 176 

Total 36582 36771 189 0 -96 3287 7150 18419 1830 

 

 

 
Teritoriul microregiunii „Pe Mures si pe Tirnave”  deţine un procent de 10 % din totalul 

populaţiei judetului Alba.  

POPULATIA MICROREGIUNII

Atintis

4%

Cetatea de 

Balta

9%
Farau

6%
Hoparta

4%

Jidvei

14%

Lopadea

8%
Lunca 

Muresului

7%

Noslac

6%

Radesti

4%

Sancel

8%

Sona

12%

Teius

18%

Atintis Cetatea de Balta Farau Hoparta

Jidvei Lopadea Lunca Muresului Noslac

Radesti Sancel Sona Teius
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Analiza evoluţiei populaţiei in teritoriul GAL  în perioada 2001-2009 relevă o involuţie a 

volumului demografic, caracterizat de o scădere a efectivului populaţiei totale cu 2,43%.  

Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei microregiunii este dominată de populaţia 

adultă, care deţine 52% din total. Următorul procent revine persoanelor vârstnice, care reprezintă 

un sfert din populaţia totală, pe când tinerilor le revine doar 22,9% din total.  

II.2.1.4 Patrimoniu de mediu 

Pentru protejarea speciilor salbatice din fauna si flora, altele decat pasari, a fost adoptata in 1992, 

Directiva Habitate (Directiva pentru Conservarea Habitatelor Naturale, a faunei si florei 

salbatice). Prin aceasta initiativa s-au desemnat cele mai potrivite zone care asigura 

supravietuirea si reproducerea speciilor de pasari amenintate cu disparitia, vulnerabile sau rare. 

Aceste zone au primit denumirea de Arii de Protectie Speciala (SPA). 

Ariile Speciale de Conservare  si Ariile de Protectie Speciala formeaza reteaua Ecologica 

Europeana Natura 2000, al carei scop este mentinerea intr-o stare de conservare favorabila a unei 

selectii  a celor mai importante tipuri de habitate  

Doua dintre localitatile ce fac parte din microregiunea”Pe Mures si pe Tarnave”, respectiv 

comunele Lopadea Noua si Hoparta  

din reteaua Natura 2000 si intra in 

componenta siturilor: ROS CI 0004 

Bagau si ROSCI0187 Pajistile lui 

Suciu. 

Aceste situri au fost declarate conform 

HG 1284/2007 privind declararea 

ariilor de protectie speciala 

avifaunistica ca parte integranta a 

retelei ecologice  europene Natura 

2000 in Romania si a Ordinului 

1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturala protejata a 

siturilor de importanta comunitara, ca 

parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 

Au fost efectuate putine studii insa in urma lor 

a rezultat ca speciile de lepidoptere colectate sunt din 

338 de specii care apartin unui numar de 27 de familii. 

Dintre acestea 45% sunt rare iar 30.7% sunt rare 

/comune. 

Zona Pajistile lui Suciu gazduieste 14 specii 

de serpi, dintre care doar 2 nu sunt specii protejate 

fiind unice in Europa.  

Pe teritoriul microregiunii, in ciuda aparentei saracii a 

habitatului au fost observate aici 69 de specii de pasari 

dintre care 58 cuibaresc iar 6 este posibil sa 

cuibareasca. 11 dintre specii sunt listate in anexele III 
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iar 14 in Anexa IV a OUG 57 / 2007. Pentru una dintre aceste specii exista plati compenatorii 

speciale care pot fi solicitate din bugetul PNDR / FEADR.  

 

Vegetatia de padure cuprinde stejar (Quercus robur) amestecat cu carpen (Carpinus betulus), 

gorun (Quercus petraea), ulm, tei, artar de camp, cires salbatic (Pop, 2000). Cercetarile botanice a 

dezvaluit o mare biodiversitate floristica (plante vasculare) care se datoreaza conditiilor 

pedoclimatice si deb asemenea modificarilor care au aparut ca rezultat al utilizarii pamantului. 

Relieful si microrelieful au facilitat instalarea unor specii de plante apartinand unor boregiuni mai 

mult sau mai putin indepartate. In aceste fanete au fost inventariate 341 de grupe intre care exista 12 

subspecii si un hibrid (Prunella laciniata x P. vulgaris); ele sunt cuprinse in 48 de familii botanice. 

Plantele graminee domina cantitativ, avand 

36 de specii. Calitativ cele mai importante specii 

sunt cele din Asteraceae family, urmate de 

Apiaceae, Scrofulariaceae si Liliaceae (fiecare 

dintre ele cu mai mult de 10 specii). Din punct de 

vedere floristic speciile Eurasiatice sunt dominante, 

urmate de cele Europene si Central-Europene. 

Expunerea si inclinarea ofera conditii de 

microhabitat pentru numeroase specii termofile: 

Mediteraneene, submediteranene, pontice, 

pannonice, sau ponto-pannonice. Unele dintre ele au 

populatii importante in zona (Ajuga laxmannii, 

Astragalus monspessulanus, Astragalus vesicarius, Cephalaria uralensis, Inula ensifolia, Inula 

germanica, Jurinea ledebourii, Scutellaria 

supina, Thymus glabrescens etc.) iar unele 

apar doar sporadic (Allium albidum subsp. 

albidum, Aristolochia pallida, Carduus 

hamulosus, Echiumrussicum etc.). 

Pe termen lung autoritatile locale din 

Lopadea Noua ar putea dezvolta un plan 

strategic pentru dezvoltarea durabila a 

zonei, considerand avantajele de marketing 

pe care o zona naturala protejata le poate 

adduce pentru turismul local. Este de 

asemenea ceea ce pot flosi si intreprinzatorii 

locali care vizeaza desfasurarea de mici 

afaceri in turism, atunci cand intocmesc 

planurile de afaceri care sustin cererile lor de finantare pentru dezvoltarea / imbunatatirea serviciilor 

de turism in zonele (PNDR / FEADR, M 313). Primul efect al acestor investitii ar urma sa fie crearea 

de noi locuri de munca in aceasta zona, si implicit cresterea sumelor colectate la bugetul local in 

urma dezvoltarii afacerilor. Agricultura de subzistenta si fermierii pot avea si ei beneficii care sa 

duca la cresterea veniturilor familale, prin utilizarea platilor compensatorii sau prin infiintarea de 

afaceri non-agricole, din moment ce conditiile geografice ale zonei oricum nu sunt prea favorabile 

agriculturii. 

 

Prezentarea zonelor existente sau propuse pentru reţeaua Natura 2000 şi/sau rezervaţi: 
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Numele zonei 
Suprafaţa în ha 

 

Caracteristici principale (clasificarea directivelor 

privind Habitatele, Păsări, Habitate şi Păsări) 

Taul Bagau 3.5 ha 

Rezervația naturală "Tăul fără fund" (lac de 

acumulare la 450 m altitudine, pe o suprafață de 3,5 

ha). 

Mlastini turboase de tranzitie si turbarii 

oscilante(nefixate de substrat) 

Pajistile lui Suciu 14 ha 

Cercetarile au aratat ca zona gazduieste 14 specii de 

serpi, dintre care doar 2 nu sunt specii protejate fiind 

unice in Europa. Dintre cele mentionate mai sus 80% 

sunt strict protejate in conformitate cu prevederile 

Directivei Habitate iar 30% necesita desemnarea de 

zone speciale de protectie. Intre acestea se afla  Vipera 

ursinii rakosiensis. 

 

 

II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 

Cetatea de Balta: 

Biserica Reformată-Calvină din secolul XIII-XV, inițial Romano-Catolică. Pe peretele exterior 

al turnului se găsește o celebră ilustrație cu un cap de tătar.  

Castelul Bethlen-Haller, construit în stilul Renașterii franceze din secolul XVII (1615-1624); 

plan patrulater cu turnuri de colț circulare, fără rol 

defensiv. Dispoziția generală de ansamblu reproduce 

în mic corpul central al castelului Chambord din 

Franța. Remaniat în sec.XVIII (1769-1773), cu o 

poartă în stil baroc.  

Castelul nobiliar, mentionat documentar din secolul 

XVI, a fost refacut radical de contele Stefan Bethlen, 

intre 1615-1624, dupa modelul castelului Chambord 

din Franta. O noua refacere, in stil baroc, are loc in 

1769-1773, cand este amenajat si parcul, ansamblul 

fiind inconjurat cu un zid prevazut cu o monumentala 

poarta de acces.  

Monumentul Eroilor Români din Primul Război 

Mondial. Monumentul de tip cruce comemorativă 

este amplasat în centrul localității, lângă sediul Primăriei și a fost ridicat în memoria eroilor 

români din Primul Război Mondial, în anul 1935. Crucea are o înălțime de 3 m, fiind 

susținută de un soclu, în trepte și este realizată din piatră de calcar. Pe frontispiciul 

monumentului sunt inscripționate cuvintele: „Eroilor neamului din 1914-1918“, iar mai jos 

sunt înscrise numele a 27 eroi și o inscripție ilizibilă, la baza monumentului.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83-Calvin%C4%83_din_Cetatea_de_Balt%C4%83
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Farau: 

 Biserica ”Sfintilor Arhangheli” din Sinbenedic 

a fost construita in 1775. Monumentul a suferit transformari in timp iar pictura se datoreaza 

zugravilor de la Feisa. 

Hoparta: 

Bisericile de lemn din satele Şpălnaca şi Turdaş 

Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" din satul Şpălnaca datează din sec. XVIII, reînnoită în 1865 

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" din satul Turdaş, datează din sec. XVIII-XIX. 

 

Jidvei: 

Ansamblul bisericii evanghelice fortificate, monument de arhitectura - (sec.XV-XIX) -Balcaciu 

Ansamblul bisericii evanghelice fortificate, monument de arhitectura - (sec. XV-XVIII) -Jidvei. 

Interpretata ca bazilica romanica cu trei nave sau ca biserica-sala in stil gotic din secolul al XV-

lea, biserica dedicata Sf. Cecilia din Jidvei a fost radical transformata in cursul secolului al 

XVIII-lea, dobandind caracteristici arhitectonice baroce. In secolul XIX este inzestrata cu un 

altar de lemn pictat in stil clasic, altarul vechi, deosebit de valoros, din anul 1508, fiind daruit 

bisericii evanghelice din Tatarlaua.Din incinta dubla de aparare, construita la sfarsitul secolului 

al XV-lea si reparata de mai multe ori in secolul al XVIII-lea, se mai pastreaza turnul de poarta, 

dezvoltat pe patru nivele si prevazut cu metereze . 

 

Lopadea Noua: 

Asezare medievala timpurie la Beta, sec.XI-XIII  

Situl arheologic din epoca bronzului, hallstatt si migratiilor - Lopadea Noua  

Biserica de lemn "Sf. Theodor Tiron", 1733 - Bagau  

Biserica reformata din sec. XV - Lopadea Noua 
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Lunca Muresului: Biserica ortodoxă, care datează din 1723. 

 

Radesti : 

Asezare daco-romana - Radesti  

 
Biserica reformata Radesti, de tipul biserica-sala, cu absida circulara si un elegant turn ce 

surmonteaza fatada de vest, micul edificiu romanic a fost infrumusetat in secolul al XVIII-lea cu 

piese de mobilier pictat si un impresionant tavan casetat. 

 

Sincel: Localitatea natala a lui Timotei Cipariu. Teolog, lingvist, istoric, pedagog si orientalist, 

Timotei Cipariu s-a nascut la 21 februarie 1805 in Panade. Personalitate reprezentativa a culturii 

romanesti, posesor al celei mai bogate biblioteci ziaristicii romanesti din Transilvania: Organul 

Luminarii – primul ziar romanesc cu litere latine; Invatatorul Poporului (1848); Arhivu pentru 

filologie si istorie – prima revista romaneasca de filologie.particulare din Transilvania. A fost 

unul dintre pionierii  

Membru fondator si primul vicepresedinte, apoi presedinte al Astrei, membru fondator al 

Societatii Literare Romane (1866), viitoarea Academie Română. Dintre lucrarile sale amintim: 

Istoria sfanta sau biblica a Testamentului Vechiu si Nou, Scientia Santei Scripture, Compendiu 

de gramatica limbii romane. 

 

Sona: 

Biserica reformata - Sanmiclaus  

 

Din constructia inaltata in a doua jumatate a secolului XIII 

s-a pastrat absida. Restul este rezultatul amenajarilor din 

secolul XVII – cand a fost adaugat turnul – si din secolul 

XVIII – cand vechile bolti au fost inlocuite cu cele actuale, 

cu decoratie in stuc.  

 

Castelul Bethlen  
 

Realizat in doua etape (1668-1673) si (1682-1683), castelul formeaza un singur corp compact, 

fara curte interioara, dezvoltandu-se pe doua nivele si 

pastrand amintirea turnurilor de aparare din colturi.  

Orientata spre sud, fatada principala a castelului se 

remarca prin loggia dubla. La aceasta se pot adauga 

elementele de plastica decorativa intalnite pe canatele 

usilor si ferestrelor, a spatiilor de la parter, prevazute cu 
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bolti semicilindrice. Modificari au avut loc cu ocazia restaurarilor din anul 1856; incinta intarita 

cu bastioane de la sfarsitul secolului al XVII-lea (1686-1699) a disparut aproape in totalitate, 

odata cu arborii seculari care formau parcul din jurul rezidentei. 

II.2.1.6 Economia locală  

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi creşterea 

gradului de ocupare prin dezvoltarea întreprinderilor şi crearea locurilor de muncă constituie 

elementul esenţial pentru menţinerea şi bunăstarea populaţiei rurale si un obiectiv din strategia 

de dezvoltare a judetului Alba. Una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă 

economia rurală este reprezentată de impactul procesului de restructurare din agricultură şi 

nevoia implicită de diversificare şi creştere a economiei rurale din sectorul non-agricol. 

Diversificarea exploataţiilor agricole şi orientarea mediului economic local către sectorul non-

agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, ci va 

ajuta şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectoarele economice devenite 

inactive  sau a resurselor de muncă reîntoarse în spaţiul rural. Principalii piloni ai dezvoltării 

economice în mediul rural al judeţului Alba îi reprezintă turismul şi industria bazată pe 

activităţile agricole, sau mai bine zis activita’ile economice care valorifica resusrsele locale. 

Susţinerea antreprenoriatului din mediul rural va urmări valorificarea superioară şi echilibrată a 

potenţialului local, prin profesionalizarea serviciilor oferite şi dezvoltarea cu precădere a 

tipurilor de turism practicabile în spaţiul considerat, şi anume agroturismul, turismul montan, 

turismul cultural-istoric etc şi toate componentele acestora.  

Turismul este un sector economic foarte important pentru mediul microregiunea GAL in 

special pentru zona Tirnavelor unde zestrea culturala este una valoroasa ce trebuie exploatata in 

beneficiul dezvoltarii. 

Valorificarea produselor şi serviciilor specifice locale şi promovarea oportunităţilor 

oferite de mediul rural este o sansa de dezvoltare incontestabila.  Agricultura este un domeniu cu 

potenţial ridicat de dezvoltare dar şi cu nevoi mari de finantare ]n vederea rentabilizarii si 

eficientizarii acesteia. Se impun eficientizarea practicilor agricole, dezvoltarea de ferme agricole 

specializate, reducerea fragmentării terenurilor prin crearea grupurilor asociative de producători, 

ameliorarea calităţii solurilor, adaptarea culturilor la caracteristicile pedologice ale solurilor etc, 

toate acestea conducând spre o rentabilizare a activităţilor agricole. Valorificarea superioară a 

potenţialului agricol este completată de dezvoltarea, pe plan local, a industriei prelucrătoare, 

compusă din industria alimentară şi din ramurile industriale din amonte şi aval. De aceea, 

autorităţile publice, instituţiile specializate şi societatea civilă vor trebui să colaboreze pentru 

susţinerea antreprenoriatului. Vor fi susţinute noile afaceri, cu management profesionist şi care 

aduc un plus de valoare mediului privat local şi vor fi sprijinite dezvoltarea şi consolidarea 

afacerilor existente, prin extinderea pieţelor de desfacere, diversificarea paletei de produse şi 

servicii, adaptarea la noile condiţii concurenţiale şi de mediu. 

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active 

 
Populaţia 

activă 
Sector agricol 

Sector 

industrial şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector privind 

serviciile 

Total 18419 6449 4779 4431 2760 

% 100 35,01 25,95 24,06 14,98 
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II.2.1.6.2 Agricultură 

 

Nr.capete de 

animale 

împărţite pe 

zone de relief 

  

Terenuri 

arabile (Ha) 

– pe zone de 

relief  

 

din care:  

 

 

 

Păduri 

pe  zonă 

de relief  

 (Ha) 

Productive 

pe 

zonă de relief 

(Ha) 

Neproductivepe  

zonă de relief 

(Ha)  

Păşuni pe  

zonă de relief 

 (Ha) 

Viţă de vie şi 

livezi pe  

zonă de relief  

 (Ha) 

Deal 18464 36218 19384 2216 9365 318 3988 

Cimpie 1453 16489 10885 1594 8448 497 558 

Total 19917 52707 30269 3810 17813 815 4546 

% 100 100 57,43 7,23 33,80 1,55   

 

Comentarii privind economia locală 

Terenul agricol administrat de localităţile rurale reprezintă 81,4% din totalul judeţului. 

Microregiunea „Pe Mures si pe Tirnave” are o pondere insemnata în suprafaţa agricolă totală, 

respectiv 31,9% .  Exploataţiile agricole, reprezentând 19,5% din totalul microregiunii, dintre 

acestea , o pondere insemnata  de 81,3%  o reprezinta exploataţiile agricole individuale. S 

Suprafaţa agricolă medie utilizată de o exploataţie agricolă este de 3,8 ha, o valoare ce 

depăşeşte uşor media judeţului. Această situaţie este explicată prin felul culturilor şi speciilor 

agricole preponderente în aceste zone. În Zona Mureşului se observă cel mai ridicat grad de 

fragmentare al terenurilor agricole. Astfel, în acest areal, unei exploataţii agricole îi revin, în 

medie, 3,5 ha de teren agricol, sau 100 ha de teren agricol sunt folosite de circa 29 de unităţi.  

Analizând numărul total al echipamentelor şi utilajelor agricole şi numărul exploataţiilor 

din mediul rural ce le utilizează, rezultă un procent de 43,9% al unităţilor ce folosesc în 

activităţile specifice tractoare agricole. Cea mai mare pondere revine Zonei Târnavelor (68,23% 

din ponderea judetului Alba).  

Cel mai mare procent din producţia agricolă totală a microregiunii este asigurat de 

producţia vegetală (63,4%). Producţia animală deţine o pondere ridicată (36,6%), dar mai mică 

decât cea a producţiei agricole. Diferenţa (0,5%) revine serviciilor agricole. Productia cerealira 

este una importanta a microregiunii insa datorita lipsei instalatiilor si echipamentelor de 

procesare si depozitare productiile ob’inute sunt de multe ori vindute sub pretul pietei. Cea mai 

mare parte (56,67%) din suprafaţa arabilă rurală este cultivată cu cereale pentru boabe şi cu 

plante de nutreţ (15,61%). Restul culturilor nu deţin ponderi mari, fiind situate sub 10%. Astfel, 

cartofii ocupă 8,46% din suprafaţa arabilă, 6,88% din aceasta este cultivată cu leguminoase 

pentru boabe, plantele industriale ocupă 5,55% din totalul terenului arabil, legumele 4,26%, iar 

plantele uleioase sunt cultivate pe o suprafaţă ce reprezintă 2,58% din suprafaţa arabilă din 

mediul rural a microregiunii.  

Producţia de struguri  este de asemenea importanta pentru microregiunea noastra. Desi a 

suferit scăderi importante în perioada 2001-2006 ca urmare a reducerii suprafeţei cultivate cu vii 

pe rod cu 29,5% şi a scăderii productivităţii cu 34,5%, producţia anuală de struguri este 

insemnata in podgoriile de pe Tarnave. De asemenea vinurile produse de SC JIDVEI SA 

reprezinta en element de brand pentru microregiunea nostra si pentru judetul Alba, fiind 

recunoscute si apreciate la nivel national si international. 
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II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  

 
Total 

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi 

cu 1-10 

salariaţi 

Întreprinderi cu 

10 - 50 salariaţi 

Întreprinderi cu 

50 - 250 salariaţi 

Întreprinderi cu peste 

250 salariaţi 

Număr 261 194 58 8 3 

% 100 74,33 22,22 3,07 1,15 

Comentarii privind industria locală 

 
Numărul unităţilor economice active a fost mai mare în 2008 (418 unităţi), faţă de  (261 

unităţi), in prezent. Comerţul cuprinde cele mai multe unităţi economice ale microregiunii, fiind 

urmat de servicii şi industrie. 

Întreprinderile cuprinse în clasa IMM-urilor cu pana la 10 salariati reprezintă cea mai 

mare pondere (74,33%) din totalul unităţilor economice active.  

 

II.2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii 

În tabelul de mai jos vor fi prezentate principalele tipuri de comerţ (industrial, agricol, piscicol 

etc.) practicate pe teritoriul respectiv. De asemenea vor fi enunţate principalele tipuri de 

întreprinderi care practică prelucrarea terţiară (a treia fază – stadiu – de prelucrare) a produselor.   

Tipuri de comerţ Număr  % din 

numărul 

total  

Întreprinderi din 

sectorul terţiar 

(servicii)  

Număr  

% din 

numărul 

total 

Comert cu ridicata 

si amanuntul 

118 
 Servicii 

49 
 

Total  100   100 

Comentarii privind comerţul şi serviciile 

Cifra de afaceri realizată de sectoarele servicii şi comerţ reprezintă 12,8%, respectiv 

29,6% din cifra de afaceri totală realizată în anul 2009 de către mediul economic al 

microregiunii. Cel mai mare aport la cifra de afaceri din servicii o au firmele ce prestează 

activităţi de transport (38%), urmate de unităţile care au ca activitate principală vânzarea, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor, comerţul cu amănuntul al carburanţilor (27,8%). 

Întreprinderile mici şi mijlocii contribuie cu 61,5% la cifra de afaceri totală din servicii, iar 

microîntreprinderile cu 31,1%. Analog, în comerţ, întreprinderile mici şi mijlocii deţin 71,1%, 

iar microîntreprinderile 27,9% din cifra de afaceri totală. 

Sectorul de servicii este necesar sa fie dezvoltat, gradul de acoperire fiind de sub 50 % 

din teritoriul GAL. 
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II.2.1.7 Servicii şi infrastructuri medico-sociale 

II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitate 

Conform tabelului de mai jos, se vor completa principalele servicii de sănătate, educaţie, recreare 

etc., care funcţionează pentru populaţie şi infrastructura medico – socială existentă 

Servicii Categorii Observatii* 

Invăţamânt Primar 13  

Secundar 13 

Liceal 2  

Universitar Alba Iulia, Cluj, Targu Mures la 

distante de 50 – 100 km de cetntrul 

microregiunii 

Medicale Medic  21 medici de familie 

7 medici stomatologi 

Cabinet stomatologic 5 

Cabinete medicale 18 

Spital 1 

Laborator 1 

Farmacii si puncte farmaceutice 12 

Sportive Terenuri sportive  5 

Sala de Sport 11 

Piscine Alba Iulia 50 km 

Cultural Biblioteci 21 

 

Muzee 

6 

* - in cazul inexistenţei, precizaţi modul de asigurare a acestora (distanţe, locaţii...) 

Comentarii privind serviciile şi infrastructurile medico-sociale 

 

La nivelul microregiunii, personalul medico-sanitar din mediul rural in special a 

înregistrat scaderi. Numarul mediu de pacienti la un medic este de peste 1500. Numărul de paturi 

disponibile în spitalele din judeţ a scăzut cu peste 466 unităţi (15,8%), pe când numărul 

bolnavilor internaţi a crescut cu 19650 de persoane (24,6%). Acesta scadere afecteaza 

microregiunea, principalele spitale carora populatia microregiunii se adreseaza fiind cel din 

Aiud, Teius si Alba Iulia. 

Numărul de locuitori ce revin unui cabinet medical individual din mediul rural este 1720  

mai mic faţă de media naţională (2424), arătând o situaţie favorabilă, în special în Zona 

Mureşului, unde unui cabinet medical public îi revin 1601 persoane.  

În ceea ce priveşte situaţia cabinetelor stomatologice situatia este dificila.. În mediul 

rural, unui astfel de cabinet îi revin in medie 10.000 de persoane, în timp ce media naţională este 

de 6603 persoane/cabinet stomatologic. Situaţia cea mai negativă se înregistrează în Zona 

Mureşului, unde funcţionează doar două cabinete stomatologice publice, ceea ce înseamnă că 
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unuia dintre acestea îi revin 24821 de persoane. În Zona Târnavelor, valoarea acestui raport este 

cea mai mică.  

Numărul unităţilor medico-sanitare ce funcţionează în localităţile rurale este insuficient. 

De exemplu, numărul mediu al dispensarelor medicale ce revin la 10.000 de locuitori din mediul 

rural este de 4,3 unităţi. Pe lângă numărul mic al unităţilor, trebuie ţinut cont şi de dispersia 

geografică eterogenă a locuitorilor, aflaţi la distanţe mari, în zone cu accesibilitate dificilă faţă de 

punctele medicale sau farmaceutice.  

Printre problemele semnalate de primăriile comunelor se numără dotarea specifică 

precară a unităţilor medicale, insuficienţa farmaciilor şi a cabinetelor stomatologice şi starea 

tehnică proastă a infrastructurii fizice.  

 

II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale 

 

Nr. crt Denumire Activitati 

1 
Primaria Cetatea de Balta 

Administratie publica locala 

Are rolul de a mentine o legatura directa si 

permanenta cu locuitorii si cu problemele lor 

sociale din sfera de competenta a administratiei 

publice locale .  

Contribuie la imbunatatirea relatiilor de 

conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc.; 

Organizeaza si participa la actiuni de intrunire a 

cetatenilor cu reprezentantii Primariei si ai 

Consiliului Local in cadrul procesului de luare a 

deciziilor si pentru dezvoltarea unui dialog real; 

Formuleaza strategii de dezvoltare a localitatii; 

Intretine relatiile cu partenerii din tara si 

strainatate (primariile infratite si cu institutii si 

organizatii din strainatate);  

Colaboreaza cu structurile asociative in vederea 

accesarii si dezvoltarii de proiecte sau programe 

cu impact regional la nivel local;  

2 
Primaria Farau 

3 
Primaria Hoparta 

4 
Primaria Jidvei 

5 
Primaria Lopadea 

6 
Primaria Lunca Muresului 

7 
Primaria Noslac 

8 
Primaria Radesti 

9 
Primaria Sancel 

10 
Primaria Sona 

11 
Primaria Atintis 

12 
Primaria Teius 

13 Consiliul Judetean Alba 
Administratie publica locala, cu rol de coordonare 

a teritoriului, asigura, potrivit competentelor sale 

şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 

privind: 

 - educaţia; 

  - serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 
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a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 

nevoie socială; 

- sănătatea; 

- cultura; 

- tineretul; 

-  sportul; 

- ordinea publica; 

 - situaţiile de urgenta; 

 - protecţia şi refacerea mediului înconjurător; 

 - conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice şi de arhitectura, a 

parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor 

naturale; 

 - serviciile comunitare de utilitate publica de 

interes judeţean. 

14 
Asociatia INCEPE CU TINE! 

 

ONG, implicat in activitati culturale si 

educationale. 

15 
Asociatia „SINCRETIC – 

ART” 

 

Asociatie culturala, sprijina activitatile culturale si 

de tineret. 

16 
Asociatia culturala 

„OBARSIA” 
Asociatie culturala, sprijina activitatile culturale si 

etnografice, conservarea folclorului romanesc. 

17 
Asociatia „Fii satului Cetatea 

de Balta” 
ONG, implicat in dezvoltare comunitara si etno-

culturala. 

18 
Asociatia Sportiva Fortuna 

 
ONG, implicat in actiuni sportive si de tineret. 

19 
Asociatia "Bethlen Miklos" 

EGYESULET 
ONG, asociatie a minotitatii maghiare, implicata 

in actiuni educative si culturale a etniei maghiare.  

20 
Asociatia crescatorilor de 

bovine producatoare de lapte 
Asociatie agricola, dezvoltarea sectorului agricol 

si zootehnic, sprijin pentru fermieri pentru 

dezvoltarea activitatilor si realizarea de activitati 

comune. 
21 

Asociatia Trandafirul 

22 
Asociatia Mandreana 

23 
Asociatia crescatorilor de 

taurine LM Radesti 

24 
Asiociatia crescatorilor de 

taurine Ranches Jidvei 

25 

Grupul de initiativa din 

comunitatea roma Veseus 

Grup al minoritatii rrome, sprijina comunitatile de 

romi prin activitati educative, culturale, sociale si 

de dezvoltare comunitara. 
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II.2.1.9  Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

Program Denumire proiect Obiective Localitate 

PNDR Masura 

322 - Renovarea si 

dezvoltarea satelor 

Proiect integrat in vederea 

infiintarii retelei de apa si 

canalizare si modernizare 

drumuri in localitatea 

Radesti jud. Alba". 

Renovarea satelor Radesti 

PHARE Modernizarea administratiei 

publice locale 

 

Dotarea cu echipamente soft si 

hard a institutiei publice 

Radesti 

PHARE Consolidarea serviciului 

public de voluntariat- o cale 

pentru solutionarea prompta 

a situatiilor de urgenta si de 

calamitati naturale 

 

Dotarea serviciului public de 

voluntariat cu buldoescavator si 

alte echipamente necesare 

Radesti 

PNDR Masura 

322 - Renovarea si 

dezvoltarea satelor 

Proiect integrat in vederea 

infiintarii retelei de apa si 

canalizare si modernizare 

drumuri in localitatea Farau 

jud. Alba". 

Renovarea satelor Farau 

PHARE 2006 Un serviciu de calitate 

pentru cetateni 

 

Dotarea primariei cu tehnica de 

calcul si programe specifice 

Cetatea de 

Balta 

FRDS Calea spre integrare 

 

Modernizarea strazii Scolii din 

Tatirlaua 

Serviciu de consiliere pe probleme 

sanitare 

Cetatea de 

Balta 

H.G 

577/1997 

Pietruirea D.C 4 

Şpălnaca 

Pietruire,terasamnete,rigole,podeţe Farau 

PIP Proiectul „O viata mai buna 

pentru romii din satul 

Veseus 

Dezvoltare comunitara si sociala a 

comunitatii de rromi 

Jidvei 

HG 577/ 1997 Asfaltare DC15 Modernizarea infrastructurilor Lopadea 

Noua 

OG. 7 Aductiune apa potabila Modernizarea infrastructurilor Lopadea 

Noua 

PHARE RO 

2005/017-

553.01.03.2006 

„Creşterea capacităţii de 

absorbţie a fondurilor 

europene la nivelul 

autorităţilor locale din 

comunităţile Ocna Mureş, 

Noşlac şi Lunca Mureşului, 

Dezvoltarea parteneriatului 

intercomunitar la nivel local, în 

vederea întăririi capacităţii 

instituţionale şi profesionale a 

structurilor din administraţia 

publică Ocna Mureş, Noşlac şi 

Ocna 

Mureş, 

Noşlac şi 

Lunca 

Mureşulu 
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judeţul Alba .” 

 

Lunca Mureţului de aformula 

politici de dezvoltare bazate pe 

proiecte de finaţare, adaptate 

nevoilor reale ale cetăţenilor şi 

comunităţilor locale. 

Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României- 

„Canalizare menajeră şi 

Staţie de Epurare” 

Asigurarea canalizării menajere şi 

a Staţiei de epurare la nivel de 

comună pentru salubrizare. 

Ocrotirea mediului înconjurător. 

Sănătatea populaţiei. 

Lunca 

Muresului 

Ministerul 

Mediului  

Alimentare cu apa potabila 

Stina de Mures-Gabud 

Modernizarea infrastructurilor Noslac  

HG 577 Modernizare drum comunal 

DC2 Gabud-Ludus 

Modernizarea infrastructurilor Noslac 

Ministerul 

invatamantului 

Modernizare scoala Noslac 

 

Modernizarea dotarilor edilitare Noslac 

Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României- 

Alimentare cu apa in sistem 

centralizat a satelor Biia si 

Sinmiclaus 

 

Modernizarea infrastructurilor Sona 

OG 7 Alimentare cu apa in sistem 

centralizat a satelor Sona si 

Lunca Tirnavei 

Modernizarea infrastructurilor Sona 

Guvernul 

României 

Alimentare cu apă potabilă  

 

Modernizarea infrastructurilor Atintis 

Guvernul 

României 

Reabilitarea şi modernizarea 

Şcolilor generale  din 

comună 

 

Modernizare scoala Atintis 

Guvernul 

României 

Modernizare drum comunal 

DC 92-DJ 153 F 

Iştihaza 

 

Modernizarea infrastructurilor Atintis 

Fondul de Mediu Statia de Epurare Modernizarea infrastructurilor Teius 

Primaria oras 

Teius in 

parteneriat cu 

orasele infratite 

Centrul Multifunctional Servicii sociale Teius 
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II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de o 

serie de factori care concură la consolidarea aspectelor socio-economice locale şi care sunt 

cuantificate de noţiunea de competitivitate comunitară. Pentru dezvoltarea competitivităţii 

comunitare a localităţilor rurale din Alba se impune realizarea de proiecte de anvergură, cu 

impact major asupra comunităţilor şi cu rezultate manifestate pe o perioadă mare de timp. De 

aceea, administraţiile publice, mediul privat şi societatea civilă ale comunelor din judeţul Alba 

trebuie să colaboreze la nivel microregional, printr-o colaborare şi consultare activă şi 

permanentă şi prin implicarea tuturor sectoarelor în procesul decizional la nivel local. Soluţia 

pentru susţinerea acestui gen de cooperare este valorificarea oportunităţilor oferite de programul 

LEADER al PNDR şi înfiinţarea grupurilor de acţiune locală, asociate microregiunilor rurale din 

judeţ.  

Un factor foarte important pentru competitivitatea comunitară este gradul de dezvoltare al 

serviciilor publice, aspect care trebuie îmbunătăţit în toate comunităţile rurale şi care are 

implicaţii în foarte multe domenii, de la cele sociale la cele economice. Zonele rurale trebuie să 

poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de 

viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii. Parteneriatele public-private pot 

reprezenta rezolvarea cu succes a multe dintre problemele ale comunităţilor locale, aşa cum ne 

arată exemplele de succes atât din ţară dar, mai ales, din străinătate. Acest gen de parteneriate 

care, în România, se limitează în special la concesionări, trebuie dezvoltate prin stabilirea unor 

condiţii economico-financiare avantajoase pentru ambele părţi partenere şi care să urmărească 

dezvoltarea durabilă a serviciilor care să aibă ca principal beneficiar societatea locală. 
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PARTEA A II-A:  ANALIZA SWOT 

 

TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 poziţionare geografică avantajoasă, în 

centrul ţării;  

 posibilităţi de acces din şi spre toate 

regiunile ţării,  

 prezenta reţelei feroviare electrificate si a 

importantului nod de cale ferata – Teius; 

50%.  

 existenţa terenurilor disponibile pentru 

investiţii;  

 existenţa proiectelor (finalizate sau în 

curs de finalizare) de investiţii în 

infrastructura fizică rurală din judeţ (reţele 

de utilităţi, drumuri etc.).  

 nivelul de poluare, se situează sub 

valorile critice; 

 patrimoniu cultural si istoric bogat care 

poate favoriva dezvoltarea sectoarelor 

economice; 

 suprafeţe agricole importante cu 

potential de dezvoltare a griculturii;  

 soluri propice pentru pepiniere pomicole; 

 podgorii renumite şi apreciate în ţară şi 

nu numai;  

 existenţa unei tradiţii în domeniul agricol 

(viticultură) şi zootehnic (oierit);  

 existenţa surselor de apă pentru irigaţii 

(râuri, ape subterane, acumulări);  

 existenţa structurilor asociative în 

agricultură; 
 

 Infrastructura agricola care sa deserveasca 

sectorul este una deficitara; 

 ponderea scăzută a drumurilor asfaltate din 

drumurile comunale;  

 comunelor neconectate la reţelele de 

utilitati, reteaua de canalizare fiind una din cele 

mai deficitare; 

 parte din clădirile în care funcţionează 

instituţiile de învăţământ, sănătate şi 

administraţie publică se află în stare tehnică 

critică;  

 Zestrea culturala si de patrimoniu infucient 

pusa in valoare; 

 Teritorii afectate/ expuse calamitatilor 

naturale; 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

 sursele de finanţare nerambursabilă 

europeană, având ca destinaţie specifică 

mediul rural;  

 posibilitatea asocierii administraţiilor 

publice cu scopul dezvoltării de proiecte 

comune;  

 dezvoltarea turismului unor noi sectoare 

 Infrastructura agricola care sa deserveasca 

sectorul este una deficitara; 

 Ponderea scăzută a drumurilor asfaltate din 

drumurile comunale;  

 Comunelor neconectate la reţelele de 

utilitati, reteaua de canalizare fiind una din cele 

mai deficitare; 
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economice pe teritoriul microregiunii 

 valorificare potentialui de produse 

agricole şi alimentare ecologice;  

 dezvoltarea brandurilor locale, bazate pe 

valorificarea patrimoniului cultural al judeţului 

(festivaluri folclorice, sărbători, produse cu 

specific local);  

 producerea de energii ecologice 

alternative;  

 dezvoltarea activităţilor economice de 

reciclare a deşeurilor şi utilizare a materiei 

prime rezultate;  

 

 Parte din clădirile în care funcţionează 

instituţiile de învăţământ, sănătate şi 

administraţie publică se află în stare tehnică 

critică;  

 Calamitatile naturale; 

 

 

 

 

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

specifice teritoriului) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Populatia situata intr-o zona compacta 

cu bune posibilitati de comunicare si 

relationare; 

 Populatie multietnica: romani, 

maghiari, sasi, romi; 

 Forta de munca instruita, calificata; 

 Cadre didactice calificate in scolile 

microgiunii 

 

 Spor natural negativ 

 Imbatrinirea populatiei 

 Scaderea efectivelor scolare 

 Exodul de forţă de muncă, în contextul 

ofertei insuficiente de locuri de muncă 

şi al nivelului salarial scăzut; 

 Condiţii neatractive şi nestimulative 

pentru menţinerea şi atragerea tinerilor 

în mediul rural. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Acordarea de facilităţi pentru 

investitori, angajatori şi angajaţi; 

 Fonduri alocate de catre UE pentru 

dezvoltarea resurselor umane. 

 Existenţa programelor de finantare 

nerambursabila in domeniul dezvoltarii 

capitalului uman; 

 Parteneriate între instituţiile de 

învăţământ, sectorul economic şi 

administraţia publică locală; 

 Programe de finanţare accesibile 

unităţilor şcolare în parteneriate cu 

autorităţi publice (Phare Tvet, Socrates, 

Comenius, Leonardo da Vinci) 

 Extinderea informatizarii procesului 

educativ 

 Tendinţa de emigrare a forţei de muncă, 

în special a celei tinere şi calificate 

Deplasarea forţei de muncă către 

oraşele mai dezvoltate sau in afara tarii 
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ACTIVITATI ECONOMICE 
(primar – secundar terţiar – servicii – turism) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Potential agricol insemnat; 

 Resurse naturale importante, calitative 

şi variate (gaze, roci de construcţii, 

lemn, sare etc.); 

 Potential pentru industria alimentară, 

produse lactate, brânzeturi, preparate 

din carne, vinuri; 

 Potential turistic generat de obictivele 

de patrimoniu ale zonei; 

 Numărul mic de utilaje şi maşini 

agricole , raportat la suprafaţa agricolă; 

 Practicile, tehnicile şi tehnologiile 

agricole folosite sunt încă rudimentare, 

neorganizate şi neproductive; 

 Reticenţa faţă de structurile asociative 

din agricultură; 

 Majoritatea exploataţiilor agricole 

rurale sunt individuale;  

 Insuficienţa reţelelor de colectare a 

produselor agricole vegetale şi animale 

şi promovare a acestora către 

procesatori; 

 Inexistenta spatiilor si dotarilor 

necesare colectarii, depozitarii in bune 

conditii a produselor agricole; 

 Unităţile şi personalul sistemului public 

de sănătate sunt insuficiente, raportat la 

efectivul populaţiei rurale;  

  unităţile de învăţământ se confruntă cu 

probleme legate de starea tehnică a 

clădirilor, lipsa utilităţilor edilitare, 

lipsa dotărilor şi insuficienţa 

personalului didactic calificat;  

  lipsa spaţiilor si dotarilor pentru 

desfăşurarea anumitor servicii şi 

activităţi de interes public;  

 lipsa serviciilor de intervenţie în caz de 

urgenţă;  

 grad scăzut de acoperire cu servicii de 

salubritate . 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Sursele de finanţare nerambursabilă 

europeană, având ca destinaţie specifică 

mediul rural;  

 Programe naţionale de stimulare a 

demarării de noi afaceri sau pentru 

dezvoltarea celor existente 

 Promovarea industriilor si tehnologiilor 

inovante, acelor nepoluante cu valoare 

adaugata mare si sustenabile financiar; 

 Dezvoltarea brandurilor locale, bazate 

 Schimbari frecvente in legislatia 

economica si cea fiscala; 

 Fiscalitate ridicata; 

 Insuficiente instrumente financiare 

pentru sustinerea I.M.M.-urilor 

 Lipsa capacitatii de atragere a 

investitorilor straini. 

 Capacitatea de absorbtie limitata a 

fondurilor structurale/adaptarea lenta la 

cerintele administrarii fondurilor 
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pe valorificarea patrimoniului cultural 

(festivaluri folclorice, sărbători, 

produse cu specific local);  

 

structurale. 

 Costuri ridicate ale investitiilor in 

turism 

 Concurenţa produselor din import, 

având în principal avantajul preţului 

scăzut. 

 

 

 

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 
(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Deschiderea primariilor localitatilor 

GAL-lui spre asociere si dezvoltare de 

actiuni comune in vederea dezvoltarii 

teritoriului; 

 Administratii publice dinamice; 

 Implicare si colaborare intre APL si 

sfera civila; 

 Prezenta ONG-urilor in spatiul rural; 

 Multiculturalismul care produce un 

amestec bogat de idei şi de perspective 

esenţiale pentru o calitate ridicată a 

vieţii; 

 Sarbatori traditionale si manifestari 

locale care duc la cresterea coeziunii 

sociale 

 Implicarea insuficenta a societatii civile 

in rezolvarea problemelor sociale 

comunitare 

Insuficenta implicare a societatii civile 

in viata culturala; 

Oferta culturala este nediversificata; 

Capacitate redusă de cofinanţare a 

proiectelor; 

Lipsa sposibilitatii de finanţare locală 

(din surse publice sau private) adresate 

ONG-urilor; 

Slaba vizibilitate a activităţilor ONG-

lor în mass-media locală şi naţională;  

Promovarea slaba a obiectivelor 

culturale; 

Putere redusă a sectorului 

neguvernamental de a asigura reţele de 

asistenţă pentru categorii defavorizate;   

Pierderea traditiilor ca urmare a 

neimplicarii in conservarea acestora; 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Programe cu finanţare nerambursabilă 

adresate activitatilor sociale; 

 Preocuparea autoritatilor pentru 

dezvoltarea brandurilor locale, bazate 

pe valorificarea patrimoniului cultural 

(festivaluri folclorice, sărbători, 

produse cu specific local);  

 Dezvoltarea unor parteneriate public 

private (administratii – ONG-uri) cu 

scopul valorificarii potentialului local. 

  

 Continuarea şi amplificarea migraţiei 

tinerilor; 

 Accentuarea problemelor sociale, pe 

fondul saracirii populatiei; 

 Incapacitatea de cofinanţare a 

proiectelor cu finanţare europeană;  
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PARTEA A – III - A: PRIORITĂŢI 

 

PRIORITATI OBIECTIVE OPERATIONALE  

 

MASURI 

Dezvoltarea 

economiei 

teritoriului GAL 

Cresterea gradului de calificare a 

fortei de munca, dezvoltarea de 

abilitati practice a cetatenilor 

Dezvoltarea resurselor umane si 

cresterea calitatii fortei de munca 

din teritoriul GAL „Pe Mures si 

pe Tirnave” Diversificarea sectorului productiv 

si cresterea valorificarii 

potentialului local 
Sprijinirea antreprenoriatului si 

imbunatatirea marketingului 

produselor locale Promovarea produselor locale si 

crearea brandurilor locale 

Modernizarea exploatatiilor 

agricole Sprijin pentru antreprenoriatul care 

valorifica potentialul local 
 

Promovarea produselor locale Imbunatatirea gradului de 

desfacere a produselor locale  

SOS Natura 

Cresterea calitatii 

vietii locuitorilor 

din teritoriul GAL 

Crearea de locuri de munca in 

vederea cresterii veniturilor 

locuitorilor 

Impaduriri si spatii verzi 

 

Constientizarea publicului si 

campanii de protectia mediului 

 
Imbunatatirea bazei materiale a 

localitatilor in vederea cresterii 

accesului cetatenilor la serviciile de 

baza; 
Renovarea satelor si echiparea 

teritoriului 

 Promovarea produselor locale si 

crearea brandurilor locale Promovarea valorilor spatiului 

rural, patrimoniului material si 

imaterial 

Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de microintreprinderi 

care valorifica potentialul local 
Dezvoltarea microintreprinderilor 

care valorifica potentialul local 

Cresterea 

competitivitatii si 

gradului de 

atractie a 

teritoriului GAL 

Imbunatatirea factorilor de mediu 

pe teritoriul GAL, reabilitatrea sit-

urilor afectate de calamitati si 

factori poluatori.  

 

Dezvoltarea parteneriatelor si 

cooperarea cu alte GAL-uri 

Implicarea societatii civile in 

gestionarea problemelor 

comunitatii 

Promovarea teritoriului si 

obiectivelor de atractie specifice 

Dezvoltarea de parteneriate si 

cooperari interne si internationale 

cu scopul promovarii si dezvoltarii 

teritoriului 



 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
Grupul de Actiune Locala 

„Pe Mures si pe Tirnave” 

41 

 



PARTEA A – IV – A: PREZENTAREA MĂSURILOR 

 

Măsura 411.1: Dezvoltarea resurselor umane si cresterea calitatii fortei de munca din teritoriul GAL „Pe Mures si pe Tirnave”. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Cresterea gradului de calificare a fortei munca, dezvoltarea de abilitati practice a cetatenilor teritoriului GAL. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Resursele umane sunt principalul capital al societatii, dezvoltarea acestora este definitorie pentru dezvoltarea societatii. Oamenii sunt cei care 

actioneaza si actiunile lor aduc bunastarea. Societatea aflata in transformare continuua face ca oamenii sa nu reuseasca sa se adapteze de la sine cu 

aceste transformari, de aceea formarea continuua a resurselor umane este foarte importanta pentru succesul evolutiei comunitatilor. Prin aceasta 

masura dorim sa actionam la nivelul teritoriului GAL in vederea derularii unui program de formare adresat in special agricultorilor in vederea 

imbunatatirii cunostinentelor si certificarii abilitatilor acestora. 
Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare în contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura , 

de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol vegetal si zootehnic, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele locale, de încurajarea 

afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si de îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile 

a terenurilor si protectiei mediului. 

Actiunile masurii converg cu Axa 1 din PNDR, respectiv Masura 111. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari : 

 

Privaţi: 

- asociaţii agricole, 

-  agricultori,  

- întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii,  

Evaluarea numărului de participanti: 

- 5 programe de instruire  

- 60 de participanti; 

Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 
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- organizarea de cursuri de formare pentru agricultori din domeniile: agricultura, viticultura, horticultura, etc. 
Cheltuieli eligibile: 

- onorarii lectori; 

- chirie sali; 

- consumabile; 

- deplasari; 
Criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili: Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic, planificarea activitatilor, oferta financiara 

Criterii de prioritizare pentru participantii: sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani, sa fie fermier de semi-subzistenta sau membru al unui grup de producatori sa 

aiba un proiect de investitii. 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 83 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

5 3000 15000 12500  2500 
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Măsura 411.2: Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea marketingului produselor locale 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Diversificarea sectorului productiv si cresterea valorificarii potentialului local 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura de sprijin a antreprenoriatului din teritoriul GAL are drept tina stimularea si dezvoltarea mediului privat astfel incat acesta sa genereze 

plusvaloare si locuri de munca. Localitatile din teritoriul GAL au un bun potential agricol si mestesugaresc care daca este stimulat va genera 

crestere. Prin intermediul masurii vor fi sprijiniti atat antreprenorii existenti cat si start-up-rile in vederea valorificarii potentialului local. Nu in 

ultimul rand importanta deosebita o are si marketingul de aceea prin aceasta masura vor fi sprijinite si actiunile care sa creasca gradul 

comercializare a produselor. 

Îmbunatatirea marketingului reprezinta de asemenea o premisa a cresterii competitivitatii. Prin urmare crearea si dezvoltarea unui sistem de 

colectare si depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producatori) devine o necesitate 

tot mai stringenta. Producatorii isi vind produsele la preturi scazute deoarece nu au posibilitatea de a le prelucra si depozita.  

Agricultorii si producatorii din teritoriul GAL considera o principala necesetitate pentru dezvoltarea afacerilor lor realizarea in parteneriat a unor 

spatii de depozitare, uscare, etc. a produselor care sa deserveasca gruri de producatori din mai multe localitati limitrofe. 

Masura are adresabilitate similara cu Axa 1 din PNDR, respectiv masirile 123, 112, 141. 

 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Privati: 

- start-up-uri 

- intreprinderi mici si mijlocii; 

- fermieri, tineri fermieri, ferme de semisubzistenta; 

- asociatii agricole; 

Evaluare: 
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- 20 proiecte  

- 80 de beneficiari 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- infiintarea de activitati productive care valorifica o resursa locala; 

- dezvoltarea afacerii existente in vederea cresterii productiei si comercializarii; 

- infiintarea/ dezvoltarea unei activitati comerciale de desfacere a produselor pentru producatori din mai multe localitati ale 

teritoriului GAL; 

- infiintarea depozitelor pentru produse, inclusiv depozite frigorifice, uscatoare pentru cereale; 

Cheltuieli eligibile: 

- utilaje si dotari utilizate destinate activitatii economice; 

- cheltuieli pentru promovarea produselor/ activitatii; 

- modernizarea spatiilor de productie; 

- construirea şi/ sau modernizarea serelor, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;  

- inlocuirea/ infiintarea de plantatii; 

- investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare; 

Criterii de selectie 

- micro-întreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse; 

-  unitati din sectoarele prioritare agricole; 

- IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de procesare; 

-  forme asociative constituite conform legislatiei în vigoare; 

-  IMM-uri care proceseaza produse traditionale; 

-  colecteza si/sau sa proceseze produse ecologice; 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

20 22000 840000 420000  420000 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
Grupul de Actiune Locala 

„Pe Mures si pe Tirnave” 

46 

 

 

Măsura 411.3: Modernizarea exploatatiilor agricole 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Diversificarea sectorului productiv si cresterea valorificarii potentialului local 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Exploatatiile agricole din sectorul vegetal si al cresterii animalelor reprezinta o prioritate importanta pentru GAL, de aceea o masura de sprijin 

pentru acestea este absolut necesara. Exploatatiile agricole au mare nevoie de sprijin financiar in vederea optimizarii productiei si indeplinirii 

standardelor UE. 

  

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente performante în raport cu structura agricola 

actuala, precum si investitiile privind adaptarea constructiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea competitivitatii 

exploatatiilor agricole. 

Scopul sprijinului acordat prin masura, cuprinde: 

- Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole; 

- Indeplinirea standardelor comunitare  

- Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole; 

- Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei; 

-  Înfiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt (pâna la 5 ani) si regenerare pe cale vegetativa (lastari, drajoni etc.), cum ar 

fi culturile de plopi, salcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabila; 

- Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii inclusiv a produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea 

directa a acestora. 

Masura este sinergica cu Axa 1 din PNDR, respectiv masura 121. 
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Beneficiari: 

 

 Tipuri de beneficiari: 

Privati: 

- persoane fizice; 

- PFA; 

- Asociatii agricole; 

- Cooperative agricole; 

- Intreprinderi individuale; 

Evaluare: 

- Numar de exploatatii care primesc sprijin pentru investitii - 14 

statutul juridic 

gen: femei/barbati 

categoria de vârsta a beneficiarului 

 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- dezvoltarea afacerii existente in vederea cresterii productiei si comercializarii; 

- extinderea exploatatiei si crearea de locuri noi de munca; 

 

Cheltuieli eligibile: 

- modernizarea spatiilor de productie; 

- construirea şi/ sau modernizarea serelor, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;  

- inlocuirea/ infiintarea de plantatii; 

- investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare; 

Criterii de selectie: 

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse; 
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Finanţare 

: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

14 15000 420000 210000  210000 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploatatii din sectoarele prioritare, sectorul vegetal  

Exploatatii agricole de semisubzistenta;  

- Membri ai unei forme asociative; 

- Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor în sistem ecologic; 

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole; 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

- Exploatatii agricole aflate în zonele defavorizate. 
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Măsura 411.4: Promovarea produselor locale 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Promovarea produselor locale si crearea brandurilor locale  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Produsele locale traditionale au nevoie de o promovare sustinuta pentru a deveni cunoscute si pentru a cuceri piete de desfacere, de aceea o stfel 

de masura este necesara pe langa cele care stimuleaza productia. Prin intermediul masurii va fi acordat sprijimul necesar realizarii materialelor 

promotionale si a mijloacelor de promovare cat si participarea la tirguri si festivaluri destinate promovarii produselor agricole. 

 

Masura contribuie la cresterea gradului de valorificare economica a produselor alimentare si nealimentare  traditionale, ca element important la 

dezvoltarea economica durabila, prin imbunatatirea cooperarii intre factorii de sustinere a micilor fermieri din zona. De asemenea, oamenii sunt 

receptivi la oportunitatea de a se asocia in grupuri de producatori in domeniul produselor alimentare traditionale, care apoi sa incerce sa-si 

promoveze produsele in vederea cresterii desfacerii. 

 

Masura vizeaza Promovarea conceptului "Produs de calitate" precum şi a conceptului "Produse ecologice", asistenţă tehnică 

producătorilor/procesatorilor în elaborarea documentaţiei conform legislaţiei comunitare şi naţionale pentru a solicita protecţia indicaţiilor 

geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi 

comunitar, asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;  promovarea  imaginii 

produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;  organizarea de seminarii, cursuri şi acţiuni de formare şi informare pentru grupul de producători 

sau procesatori, fermieri, asociaţii  profesionale. 

Masura ar putea fi convergenta cu Masura 143 insa intr-o forma inovativa. 
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Beneficiari: 

 

 

 
Tipuri de beneficiari: 

Pubic:  

- autoritati publice locale in parteneriat cu producatori locali; 

Privati: 

- producatori locali; 

- ONG-uri; 

Evaluare: 

- proiecte 11 

- numar de producatori/ produse promovate 25 

- din care femei - 15 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- campanii de promovare a produselor; 

- participari la tirguri si festivaluri; 

- organizarea de tirguri si expozitii cu produse traditionale 

Cheltuieli eligibile: 

- materiale promotionale 

- standuri expozitionale 

- deplasari 

- publicitate si promovare on-line; 

Criterii de selectie: 

- produse ecologice 

- produse traditionale 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

11 10000 111000 77000  34000 
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Măsura 412.1: SOS Natura 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Imbunatatirea factorilor de mediu pe teritoriul GAL, reabilitatarea situ-rilor afectate de calamitati sau factori poluatori. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

"Mediul natural", respectiv, aerul, apele , solul - subsolul si formele de viata pe care aceste ecosisteme le creeaza si le sustin, 

constituie imaginea cea mai comuna pe care individul obisnuit o creaza atunci când vorbeste despre mediul înconjurator. Mediul 

înconjurator apare ca o realitate pluridimensionala ce include nu numai mediul natural, dar si activitatea si creatiile omului, acesta 

ocupând o dubla pozitie: de "component" al mediului si de "consumator", de beneficiar al mediului. În întreaga activitate a mediului 

înconjurator, se urmareste nu numai folosirea rationala a tuturor resurselor naturale, ci si corelarea activitatii de sistematizare a 

teritoriului, ca si a localitatilor cu masuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de productie cat mai putin poluante 

si echiparea instalatiilor tehnologice si a mijloacelor de transport generatoare de poluanti cu dispozitive si instalatii menite sa previna 

efectele daunatoare asupra mediului înconjurator, recuperarea si valorificarea optima a substantelor reziduale utilizabile. Asigurarea 

unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui  reprezinta o problema de interes major si de certa actualitate pentru evolutia 

sociala. În acest sens, se impune pastrarea calitatii mediului, diminuarea efectelor negative ale activitatii umane cu implicatii asupra 

lui. Masura SOS Natura va oferi sprijin pentru reabilitarea terenurilor degradate si asigurarea masurilor pentru prevenirea degradarilor. 

Masura dorim sa combine Axa 1 respectiv masura 125 si axa 2 Masura 212.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
Grupul de Actiune Locala 

„Pe Mures si pe Tirnave” 

53 

 

Beneficiari : 

 

 
Tipuri de beneficiari: 

Pubic:  

- autoritati publice locale; 

Privati: 

- ONG-uri; 

Evaluare: 

- 14 proiecte; 

- 14 lucrari de protectie a naturii; 

- 20 ha protejate; 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- Interventii in areale protejate. 

- decolmatari de albii; 

- aparari de mal; 

- reabilitarea terenurilor degradate; 

- ecologizari; 

Cheltuieli eligibile: 

- materii prime si materiale 

- inchirierea de utilaje 

- materiale pentru ecologizari:  

- echipamente de protectie 

Criterii de selectie 

- Tipuri de lucrari: cai de acces spre sit-uri naturale, corectare torenti, protectii contra inundatiilor; 

-  Proprietatea majoritara au terenurilor degradate si ariile naturale protejate; 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 94 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

14 10000 148820 140000  8820 
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Măsura 412.2: Impaduriri si spatii verzi 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Imbunatatirea factorilor de mediu pe teritoriul GAL, reabilitatarea situ-rilor afectate de calamitati sau factori poluatori. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Împăduririle si crearea de spatii verzi este importantă pentru contribuţia la protecţia mediului înconjurător, prevenirea dezastrelor 

naturale, atenuarea schimbărilor climatice, precum şi pentru creşterea biodiversităţii, îmbunătăţirea capacităţii de reţinere a apei şi de 

asemenea la îmbunătăţirea calităţii aerului. 

Îmbunatatirea conditiilor de mediu în spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin împadurire si amenajarea de 

spatii verzi este foarte importanta si poate fi realizata  cu resurse relativ modeste. Aceasta masura este destinata prevenirii pagubelor 

produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solurilor, îmbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, 

producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prinmentinerea, sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii. 

Masura este in corespondenta cu Masura 221 din PNDR. 

 

 

Beneficiari :  

 

Tipuri de beneficiari: 

 

Pubic:  

- autoritati publice locale; 

Privati: 

- ONG-uri; 

Evaluare: 
Numarul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împaduriri/ spatii verzi: 
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Împartit în functie de: 

tip de proprietar  

- public 8 

- privat 4 

- parteneriate public – private 2 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- impadurirea terenurilor degradate; 

- amenajare de spatii verzi; 

Cheltuieli eligibile: 

- achizitia de puieti si arbusti/ material saditor; 

- Achiziţia de puieţi forestieri;  

- Transportul materialelor, puieţilor; 

- Pregătirea terenului şi a solului în vederea împăduririi;  

- Cheltuielile materiale şi manoperă pentru împrejmuiri;  

- Sisteme individuale de protecţie a puieţilor forestieri;  

- Alte cheltuieli aferente înfiinţării şi întreţinerii plantiei 

Criteriile de selectie sunt mentionate în ordinea descrescatoare în functie de importanta lor sisunt urmatoarele: 

• Pozitia si importanta  terenului  pe care se face amenajarea,  

• Marimea plantatiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împadurire cu suprafata mai mare; 

• Distanta fata de padurile deja existente: pentru a consolida trupurile de padure deja existente, se va acorda prioritate terenurilor 

situate în vecinatatea acestora; 

• Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împadurii terenurilor afectate de procese de degradare, cum ar fi 

eroziunea sau desertificarea; 

• Ciclul de productie / vârsta de exploatare a padurii: se va acorda prioritate padurilor carem au prevazuta o vârsta de exploatare 

mai mare de 40 ani; 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 95 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

14 10000 148820 140000  8820 
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Măsura 413.1: Renovarea satelor si echiparea teritoriului 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Imbunatatirea bazei materiale a localitatilor in vederea cresterii accesului cetatenilor la serviciile de baza 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura va acorda sprijin localitatilor membre GAL cu scopul imbunatatirii echiparii teritoriului in vederea reducerii disparitatilor si 

asigurarii accesului cetatenilor la serviciile de baza. Masura se va adresa in principal dotarilor edilitare: scoli, camine culturale, 

gradinite, sali de sport, terenuri sportive, infrastructura culturala, spatii recreative la nivel local sau microregional. 

Infrastructura fizica de baza slab dezvoltata, în majoritatea comunelor este, de asemenea, una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea 

serviciilor de baza în spatiul rural (facilitati culturale, recreationale, de îngrijire a copiilor si batrânilor, servicii de transport public etc).  

Spatiile recreationale (locuri de joaca pentru copii, parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport) sunt de asemenea slab dezvoltate.  

Masura propusa doreste sa acorde sprijin in special urmatoarelor probleme ale comunitatilor: 

- Renovarea cladirilor publice  si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc; 

- Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în care este vorba de cladiri publice); 

- Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

- Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din 

investitia initiala pentru înfiintarea serviciului; 

- Mici infrastructuri de utilitate public-privata; 

Masura propusa are obiective similare cu Masura 322 din PNDR 

 

 

Beneficiari : 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 92 % 

 

Tipuri de beneficiari: 

Pubic:  

- autoritati publice locale; 

Privati: 

- ONG-uri; 

- Parteneriate public- private; 

Evaluare: 

- 12 localitati sprijinite; 

 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- modernizarea dotarilor edilitare 

- infiintarea de servicii noi la nivelul comunitatilor 

- infiintare de servicii comune la nivelul teritoriului GAL 

Cheltuieli eligibile: 

- materiale, lucrari, servicii 
Criterii de eligibilitate: 

Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica într-una din categoriile de 

beneficiari definite; 

Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitie din alte fonduri comunitare sau nationale; 

Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 

Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a 

investitiei; 

Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala; 

Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei. 
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Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

12 55000 630000 580000  50000 
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Măsura 413.2: Promovarea valorilor spatiului rural, patrimoniului material si imaterial 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Promovarea produselor locale si crearea brandurilor locale  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Teritoriul GAL „Pe Mures si pe Tirnave” are o bogata zestre culturala, edilitara, etnografica, folclorica care pusa in valoare ar aduce 

beneficii insemnate. Masura va sprijini interventiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu, obiectivelor turistice si 

pentru organizarea de manifestari care sa readuca in atentie manifestari traditionale. De asemenea prin aceasta interventie se 

urmareste: creşterea gradului de acces şi de participare la cultură, promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale, 

promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material si 

imaterial. 

Obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare masura supuse fenomenului de degradare, având drept cauza aceleasi lipsuri  

financiare. Satele românesti reprezinta importante centre ale mostenirii culturale (pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta  

mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) si adapostesc o bogata cultura traditionala, o 

arhitectura diversa si un mod de viata bazat pe valori traditionale. 

Pastrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o posibilitate de promovare a 

satelor românesti cu efect pozitiv asupra turistilor si populatiei locale. In acest sens am considerat ca avem nevoie de o masura 

distincta in acest sens pe teritoriul GAL-lui nostru. 

Masura propusa are adresabilitatea Masurii 322 , in special componenta c) din PNDR. 
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Beneficiari : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipuri de beneficiari: 

Pubic:  

- autoritati publice locale; 

Privati: 

- ONG-uri; 

Evaluare: 

- 12 localitati sprijinite in promovarea si conservarea elementelor de patrimoniu material si imaterial. 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- promovarea obiectivelor si elementelor de patrimoniu material si imaterial; 

- organizarea de manifestari culturale interregionale si in cooperare cu alte GAL-uri; 

- realizarea de lucrari si amenajari care sa faciliteze accesul la obiectivele cu potential turistic; 

- dotari pentru semnalizarea obiectivelor de patrimoniu. 

 

Cheltuieli eligibile: 

- materiale promotionale; 

- onorarii; 

- deplasari; 

- lucrari si servicii; 
Criterii de eligibilitate: 

Proiectele care presupun interventii asupra cladirilor  cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala; 

 Proiectele din sfera patrimoniului imaterial trebuie sa faca dovada veridicitatii si autenticitatii elementelor puse in valoare; 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 90 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

12 15000 205.000 185000  20000 
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Măsura 413.3: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi care valorifica potentialul local  

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Interventia prin intermediul acestei masuri duce la dezvoltarea mediului economic local, dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriul 

GAL  care va aduce valoare adaugata si noi locuri de munca. Prin intermediul masurii vor fi sprijiniti atat antreprenorii existenti cat si 

start-up-rile in vederea valorificarii potentialului local. Masura vizeaza si implementarea de proiecte in parteneriat public-privat care 

sa contribuie la o mai buna valorificare a serviciilor. 

Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-întreprinderilor, precum si locuitorilor din spatiul rural care doresc sa 

desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. O atentie deosebita se va acorda femeilor din spatiul rural, dat fiind faptul ca 

datele statistice arata ca acestea dezvolta afaceri într-un numar mult mai redus decât barbatii. În acelasi timp tinerii reprezinta 

categoria cea mai afectata de somaj  de aceea vor reprezenta si ei un grup tinta a  masurii. Activitatile mestesugaresti si alte activitati 

traditionale ce sunt îndeletniciri ale locuitorilor din spatiul rural, tind sa fie din ce în ce mai putin practicate, în special de catre 

generatia tânara. 

Sunt vizate crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi care promoveaza meserii traditionale precum mestesugurile si care pot 

contribui la cresterea numarului locurilor de munca, precum si la perpetuarea acestor activitati care dau specificul, dar si valoare 

spatiului rural românesc. 

 

Masura este convergenta cu Axa 3, in special Masura 312.  
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Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari: 

Pubic:  

- autoritati publice locale in parteneriat cu producatori locali; 

Privati: 

- persoane fizice 

- persoane fizice autorizate 

- intreprinderi individuale 

- societati comerciale; 

Evaluare: 

- minim 12 afaceri sprijinite 

Din care: 

- afaceri derulate de tineri – 5 

- afaceri derulate de femei - 5 

* Acţiuni materiale : 

Tipuri  de actiuni eligibile: 

- constructia, modernizare, dotarea spatiilor productive 

- infiintarea/ dezvoltarea de activitati non-agricole 

- infiintarea de servicii pentru teritoriul GAL 

- infiintarea/ dezvoltarea activitatilor mestesugaresti; 

- infiintarea de activitati care comercializeaza si promoveaza produse la nivelul intregului GAL 

Cheltuieli eligibile: 

- materiale si dotari pentru modernizarea activitatilor; 

- echipamente si utilaje destinate productiei; 

Criterii de eligibilitate: 

Micro-întreprinderile atât cele existente cât si star-up trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin 

proiect,pe teritoriul GAL; 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70 % 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

12 35000 420000 280000  140000 

1 200000 270000 200000  70000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 

- Micro-întreprinderea trebuie sa nu fie în dificultate; 

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu 

activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite - cel putin nivel de initiere, cursuri de 

calificare etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea finalizarea proiectului; 

-  Beneficiarul sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului; 



Anexa nr. 3 - Planul de finanţare          

           

Numele teritoriului : Pe Mures si pe Tirnave     

           

Data întocmirii planului : 20.10.2010         

         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 411.1: Dezvoltarea 
resurselor umane si cresterea 
calitatii fortei de munca din 
teritoriul GAL „Pe Mures si pe 
Tirnave”. 0% 83% 

            15.000 
€  100% 12.500 € 83%   0% 2.500 € 17% 

2.Măsura 411.2: Sprijinirea 
antreprenoriatului si imbunatatirea 
marketingului produselor locale 26% 50% 

          840.000 
€  100% 420.000 € 50%   0% 420.000 € 50% 

3.Măsura 411.3: Modernizarea 
exploatatiilor agricole 13% 50% 

          420.000 
€  100% 210.000 € 50%   0% 210.000 € 50% 

4.Măsura 411.4: Promovarea 
produselor locale 3% 69% 

          111.000 
€  100% 77.000 € 69%   0% 34.000 € 31% 

5.Măsura 412: SOS Natura 
5% 94% 

          148.820 
€  100% 140.000 € 94%   0% 8.820 € 6% 

6.Măsura 412.2: Impaduriri si 
spatii verzi 5% 94% 

          148.820 
€  100% 140.000 € 94%   0% 8.820 € 6% 

8.Măsura 413.1: Renovarea 
satelor si echiparea teritoriului 19% 92% 

          630.000 
€  100% 580.000 € 92%   0% 50.000 € 8% 

9.Măsura 413.2: Promovarea 
valorilor spatiului rural, 
patrimoniului material si imaterial 6% 90% 

          205.000 
€  100% 185.000 € 90%   0% 20.000 € 10% 

10. Măsura 413.3: Sprijin pentru 
crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi care valorifica 21% 70% 

          690.000 
€  100% 480.000 € 70%   0% 210.000 € 30% 
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potentialul local  

11.4.21 Implementarea 
proiectelor de cooperare 2% 98% 

            61.020 
€  100% 60.000 € 98%   0% 1.020 € 2% 

Asistenţă tehnică 
0% #DIV/0!                     - €  #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 

TOTAL 100% 70% 
       3.269.660 
€  100% 2.304.500 € 70% 0 € 0% 965.160 € 30% 



 

 

 

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) 

 

 

Propunerea de asociere a localitatilor care acum formeaza parteneriatul „Pe Mures si 

pe Tirnave” a venit de citiva primari ai teritoriului si Consiliul Judetean Alba, care a depus 

eforturi de a sprijini aceasta initiativa si completarea hartii GAL-urilor din judetul Alba, 

avand in vederea ca acest teritoriu ce ocupa partea de Nord-Est a judetului indeplinea toate 

criteriile pentru a deveni un GAL dinamic si eficient. Prin urmare animatorul acestui teritoriu 

a fost Consiliul Judetean Alba, prin Compartimentul Managementul Proiectului din cadrul 

Directiei Dezvoltare si Bugete. 

Prima intilnire: 

Prima intinire a avut loc in data de 15 aprilie 2010 in localitatea Jidvei, aceasta fiind 

cea mai mare comuna (ca numar de locuitori) a teritoriului propus pentru asociere. La acesta 

intilnire au participat primarii celor 11 localitati din judetul Alba si reprezentantii Consiliului 

judetean Alba. A fost prezentata Axa Leader si oportunitatile pe care le ofera asocierea si 

constituirea GAL-lui. Participantii au fost foarte receptivi in vederea constituirii 

parteneriatului. Cu aseasta ocazie primarilor le-a fost aplicat un scurt chestionar in vederea 

identificarii potentialilor membri fondatori si a partenerilor privati. S-a stabilit ca urmatoarea 

intinire sa fie cea de constituire a parteneriatului la care sa participe si reprezentantii mediului 

privat in vederea asigurarii transparentei deciziilor. 

Avand in vederere timpul scurt, pina la selectia GAL-urilor am convenit ca actiunile 

de constituire a parteneriatului cat si cele de elaborare a planului de actiune sa se desfasoare in 

paralel. De asemenea am propus ca intilnirile viitoare ce vor fi organizate sa fie itinerante, 

astfel incat membrii parteneriatului sa aiba ocazia sa cunoasca specificul si altor localitati din 

microregiune. A fost propusa cea de-a doua intilnire, care sa fie si de constituire a GAL-lui si 

care sa aiba loc in localitatea Noslac. 

A doua intilnire: 

Intilnirea de constituire a GAL-lui a avut loc pe data de 30 aprilie 2010 in localitatea 

Noslac, intilnire la care s-a alaturat celor 11 localitati din judetul Alba si localitatea Atintis din 

judetul Mures, fiind limitrofa cu comunele Noslac si Farau si intr-o buna relatie de colaborare. 

De asemenea au participat si 15 reprezentanti ai mediului privat si ai Consiliului judetean 

Alba. A fost ales comitetul director si s-au stabilit procedurile si actiunile in vederea 

inregistrarii si obtinerii personalitatii juridice.  

Referitor la elaborarea planului de dezvoltare locala, s-a stabilit adoptarea unei metode 

participative pentru elaborare, si s-a constituit un comitet de lucru alcatuit din agentii de 

dezvoltare de la primariile localitatilor membre. S-a prezentat metoda participativa de lucru si 

calendarul propus de activitati.  
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In vederea realizarii diagnozei teritoriului fiecare localitate a completat o fisa a 

teritoriului, iar agentii de dezvoltare au fost instruiti si au aplicat un chestionar (anexa 1) 

pentru identificarea necesitatilor cetatenilor.  

A treia intilnire: 

In data de 10 iunie 2010 a avut loc cea de a treia intilnire in localitatea Atintis din 

judetul Mures. La aceasta intilnire a fost prezentata diagnoza realizata si rezultatele prelucrarii 

celor 600 de chestionare ce au fost aplicate in teritoriu GAL. Pe baza acestora participantii au 

fost impartiti in in grupuri de lucru si a fost realizata analiza SWOT a teritoriului, pe domenii. 

Rezultatele analizelor au fost expuse grupurilor si discutate in vederea realizarii 

diagnozei finale. 

A patra intilnire: 

In intervalul dintre a treia si a patra intilnire au fost organizate mai multe focus –

grupuri pe domeniile de cuprindere a strategie: unul cu autoritatile publice locale, unul cu 

ONG-urile, unul cu micii fermieri si antreprenorii locali, unul cu reprezentantii minoritatilor, 

unul cu grupurile vulnerabile, in vederea idebntificarii prioritatilor comune ale acestora. 

Rezultatele focus-grupurilor au fost prezentate la cea de-a patra intilnire care a avut loc la 

Sincel in 25 august 2010. Intilnirea a avut rolul identificarii prioritatilor de dezvoltare, 

stabilirea obiectivelor si masurilor planului local de dezvoltare.  Prioritatile identificate au fost 

apoi supuse dezbaterilor in fiecare localitate in cadrul unor adunari organizate de autoritatile 

locale si prezentate de catre primari sau agentii de dezvoltare. 

A cincea intilnire: 

In data de 25 octombrie 2010 a avut loc la Teius, singurul oras al parteneriatului, a 

cincea intilnire si prima adunare generala a GAL-lui. In cadrul acestei intilniri a fost 

prezentata forma finala a planului local de  dezvoltare dupa ce au fost efectuate corectiile 

transmise de fiecare localitate in parte ca urmare a dezbaterilor locale. Palnul a fost aprobat de 

catre adunarea generala masurile stabilite fiind considerate in deplin acord cu necesitatile de 

dezvoltare. 

 

III.2 Prezentarea parteneriatului decizional 

III.2.1 Descrierea partenerilor 

 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Cucui Mihaila Comuna CETATEA DE 

BALTA, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Barabas Gligor Comuna FĂRĂU, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Popa Augustin Comuna HOPÂRTA, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 
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Nemes Nicolae Comuna JIDVEI, 

Consiliul Local 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Indreiu Marian 

Catalin 

Comuna LOPADEA 

NOUA, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Bradescu Eugen Comuna LUNCA 

MUREŞULUI, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Vinteler Silviu Comuna NOŞLAC, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Nicula Alin Teodor Comuna RĂDEŞTI, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Horsia Ioan Comuna ŞONA, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Fratila Ilie Comuna SINCEL, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Precup Teodor Comuna AŢINTIŞ, 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Mateica Iacob 

Dorin 

Oraşul TEIUŞ 

Consiliul Local 

 

Primar Unitate teritorial 

administrativa 

Ion Dumitrel Consiliul Judeţean  

Alba 

 

Presedinte Unitate teritorial 

administrativa 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Vilcea Viorica Persoana fizica  Animator 

Sirb Corina Persoana fizica  Cenzor 

Precup Flavius 

Teodor 

SC PANACOM PRECUP 

SRL 

 

Administrator Agent economic 

Halalai Danut Emil SC DAMI PROD SRL 

 

Administrator Agent economic 

Gyulai Ştefan SC LEMNARUL PG 

 

Administrator Agent economic 

Brădescu Radu 

Eugen 

SC SOLEX SRL 

 

Administrator Agent economic 

Decean Silviu SC COLVIS SRL Administrator Agent economic 
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Finna Ernest IF FINNA ERNEST 

„Poarta Raiului” 

 

Administrator Agent economic 

Cirnatiu Nicolae SC SELIM SRL 

 

Administrator Agent economic 

Onita Horatiu SC HORALDA SRL 

 

Administrator Agent economic 

Farkas Carol 

Asociatia crescatorilor de 

bovine producatoare de 

lapte Presedinte 

Asociatie agricola 

Anusca Stefania PFA Anusca Stefania  

Persoana fizica 

autorizata 

Brumar Luciana 

Maria 

PFA Brumar Luciana 

Maria 

 Persoana fizica 

autorizata 

Posa Alina PFA Posa Alina Ioana 

 Persoana fizica 

autorizata 

Biris Gheorghe Asociatia Trandafirul Presedinte Asociatie agricola 

Erejdi Diomid Asociatia Mandreana Presedinte Asociatie agricola 

Sasu Nechifor 

Marius 

Asociatia crescatorilor de 

taurine LM Radesti 

Presedinte Asociatie agricola 

Puscas Ioan 

Asiociatia crescatorilor de 

taurine Ranches Jidvei 

Presedinte Asociatie agricola 

Lodroman Raluca 

Intreprindere individuala 

Lodroman Raluca - Maria  

Întreprindere 

individuala 

Kiss Ildi PFA Kiss Ildi "COM"  

Persoana fizica 

autorizata 

Bodogae Eugenia PFA Bodogae Eugenia  

Persoana fizica 

autorizata 

Tetcu Maria PFA Tetcu Maria  

Persoana fizica 

autorizata 

Gozsi Marcela PFA Gozsi Marcela 

 

 

 

Persoana fizica 

autorizata 

ONG 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 
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Fratila Ana Rodica Asociatia INCEPE CU 

TINE! 

 

Presedinte ONG 

Cernat Liviu Asociatia „SINCRETIC – 

ART” 

 

Presedinte ONG 

Fulea Ioan Asociatia culturala 

„OBARSIA” 

Presedinte ONG 

Herman Gheorghe Asociatia „Fii satului 

Cetatea de Balta” 

 

Presedinte ONG 

Negrea Cornel 

Daniel 

Asociatia Sportiva Fortuna 

 

Vicepresedinte ONG 

Miklos Elisabeta 

Asociatia "Bethlen 

Miklos" EGYESULET 

Vicepresedinte ONG 

Bunaci Fanica 

Grupul de initiativa din 

comunitatea roma Veseus 

Presedinte Grup minoritar 

 

III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului  

La nivelul GAL ului, organele asociaţiei sunt: 

 Adunarea generală; 

 Consiliul director; 

 Cenzorul ;  

 Comitetul de selectare a proiectelor; 

 Compartiment administrativ. 

1)Adunarea generală   
Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţiilor.  

Competenţa adunării generale cuprinde: 

 Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

 Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecţie; 

 Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori. 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra celorlalte 

două organe precizate mai sus.  

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 împotriva.  

2) Consiliul director  
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Asigură punerea în 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 şi 

cheltuieli şi proiectele asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru 

al consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană care ocupa o 

funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop 

sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 

Consiliul director este organul executiv al GAL „ PE MURES SI PE TARNAVE”   

si este compus dintr-un numar impar de membri, minimum 13, astfel incat fiecare unitate 

administrativa sa aiba minim un reprezentant. Numarul maxim de membri este egal cu 

numarul de localitati asociate, eventual plus 1 pentru a pastra numarul impar 

Componenta sa este numai din reprezentanti ai membrilor GAL „PE MURES SI PE 

TARNAVE”. 

Reprezentantii membrilor care provin din orase si a celor care provin din afara teritoriului nu 

vor avea o pondere mai mare de 25 % in consiliul director. Reprezentantii membrilor care 

provin din sectorul privat privat vor avea o pondere de peste 50% in consiliul director. 

 Stuctura consiliului director cuprinde: 

1.Vinteler Silviu – presedinte, primar al comunei Noşlac;  

2. Halalai Danut Emil – vicepresedinte, reprezentant al mediului privat din oraşul Teiuş;  

3. Viorica Vilcea – secretar, personă fizică;   

4. Cucui Mihaila membru, primar al comunei Cetatea de Baltă; 

5. Barabas Gligor membru, primar al comunei Fărău; 

6. Popa Augustin membru , primar al comunei Hopârta; 

7. Nemes Nicolae membru, primar al comunei Jidvei; 

8. Gyulai Stefan membru, reprezentant al mediului privat din comuna Lopadea Nouă; 

9. Bradescu Eugen membru, reprezentant al mediului privat din comuna Lunca Mureşului; 

10. Decean Silviu membru, reprezentant al mediului privat din comuna Rădeşti;  

11. Horsia Ioan, membru, primar al comunei Şona; 

12. Precup Flavius , membru, reprezentant al mediului privat din comuna Aţintiş; 

13. Fratila Ana Rodica, membru,  reprezentant al mediului privat din comuna Sîncel; 

Consiliul director va avea un mandat de cel mult 2 ani si se formeaza prin alegerea in 

adunarea generala. 

Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta GAL-ul in relatiile cu tertii.  

 

3) Cenzorul  

- Sirb Corina, expert contabil  conform legitimatiei nr. 35004/ 2008 eliberate de Corpul 

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

În realizarea competenţelor sale cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
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b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

4) Comitetul de selectare a proiectelor 

Modul de stabilire şi de funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor.  

Comitetul de selectie a proiectelor  a fost ales in cadrul adunarii generale care a avut loc in 

data de 25 octombrie 2010 si este alcatuit din 7 membri, reprezentati ai membrilor pubblici si 

privati, dupa cum urmeaza: 

1. Coc Doina – inginer agronom Primaria Atintis, - reprezentant APL 

2. Crisan Vasile – inginer zootehnist – reprezentant asociatii agricole 

3. Sirb Corina – contabil autorizat – reprezentant societate civila 

4. Bloj Lenuta – profesor – reprezentant ONG 

5. Fulea Ioan – etnograf – reprezentant ONG 

6. Onita Horatiu – reprezentant agenti economici 

7. Sylagy Arpad – inginer – reprezentant fermieri 

Membri supleanti: 

1. Crisan Valeria – inginer agronom, reprezentant APL 

2. Fratila Ilie – primar Sincel 

3. Negrea Cornel Daniel – reprezentant ONG 

4. Bradescu Radu – reprezentant agenti economici 

5. Miklos Elisabeta – reprezentant ONG 

6. Fratila Ana Rodica – reprezentant ONG 

7. Herman Gheorghe – reprezentant ONG 

Şedinţele Comitetului de Selectie se vor ţine periodic atunci cind sunt organizate runde 

de depunere a proiectelor si data şedinţelor va fi anunţată public. Solicitantii pot participa la 

şedinţele de evaluare in vederea sustinerii proiectelor sau pentru prezentarea  acestora in fata 

comitetului de selectie. 

Agenda standard a Comitetului de Selectie cuprinde:  

Evaluarea microproiectelor depuse;  

Monitorizarea procesului de implementare a microproiectelor şi a rezultatelor acestora;  

Analiza proiectelor;  

Evaluarea proiectelor cuprinde aprobarea proiectelor care se incadreaza in prioritatile 

stabilite in planul local de dezvoltare,  evaluarea (tehnică şi financiară) a cererii, cat de clar si 

realist a fost intocmita.  

La sfârşitul etapei de evaluare din cadrul şedinţei, cererile se vor clasifica după cum 

urmează: recomandate pentru finanţare, amânate până la următoarea şedinţa şi respinse.  

Înainte de fiecare şedinţă a Comitetului de Selectie, fiecare membru al Comitetului 

este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate. Conflictul de interese 
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apare atunci când un Membru al Comitetului are un interes personal într-un proiect, ceea ce 

crează pericolul ca decizia finală a Comitetului asupra respectivului microproiect să fie 

influenţată. Interesul personal poate fi de natură directă sau indirectă prin relaţiile cu alţii, de 

tipul:  

Afaceri, comerciale, relaţii financiare  

Prietenii strânse / relaţii sociale  

Relaţii familiale.  

În cazul în care un membru al Comitetului de Selectie se află în situaţia unui conflict 

de interese, acest fapt trebuie să fie declarat Comitetului. Această declaraţie poate fi făcută în 

scris sau verbal şi va fi înregistrată în minuta şedinţei. Respectivul membru al Comitetul este 

obligat să se retragă de la şedinţă şi nu va avea dreptul de a lua parte la nici o deliberare a 

Comitetului legată de chestiunea respectivă. De asemenea, nu are drept de vot în privinţa 

acesteia.  

Dacă iniţial un membru al Comitetului nu are vreun conflict de interese, dar ulterior va 

apărea unul, respectivul conflict va trebui să fie divulgat în consecinţă în cadrul şedinţei 

Comitetului.  

Criteriile generale de evaluare pentru selectie vor tine cont de criteriile specifice masurilor din 

PNDR si de prioritatile din Planul Local de Dezvoltare. La fiecare sedinta se va alege un 

presedinte de sedinta si se va nominaliza un secretar care va intocmi procesul verbal.  

Secretarul Comitetului va elabora Raportul Procesului de Selectie  care va conţine 

următoarele: (i) minuta şedinţei ; (ii) formularul centralizator de selectie; (iii) copii după toate 

dosarele de solicitare primite şi evaluate pe parcursul şedinţei; (iv) formularele de examinare a 

conformităţii şi eligibilităţii şi (v) formularele de selectie completate de către toţi membrii 

Comitetului Selectie a Proiectelor.  

Raportul va reflecta cu acurateţe tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul şedinţei de 

selectie, incluzând comentariile membrilor. Raportul va conţine şi recomandările finale ale 

Comitetului.  

 

 

 

 

 

 

 

Aleşii comunali şi intercomunali  (inclusiv 

via asociaţii publice) 

 

Întreprinderi private: 

agricultori, meşteşugari, proprietari de 

hoteluri/restaurante  3 

 

Comitet de selecţie 

LEADER 

 

Public: 

14% 

Privat: 

86% 

Reprezentanţi ai 

Administraţiilor locale şi 

Judeţene   1 

 

Număr de membri:  7 

 

Asociaţii private 

„independente” 

              3 
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5)Compartimentul administrativ poate avea următoarea componenţă orientativă: 

a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât 

şi al respectării procedurilor de lucru; 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Animatori – 2 - desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL; 

d) Sector tehnic  

- un expert tehnic pentru sector constructii  

- un expert tehnic pentru sector agricol 

e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL; 

f) Angajat pentru activităţi de secretariat;  

 

 

 

 

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; 

Personalul responsabil va elabora planul de acţiuni al campaniei de informare publică 

şi va răspunde de coordonarea şi derularea campaniei publicitare.  

Promovarea Leader la nivel local va avea în vedere comunităţile membre si membrii 

parteneriatului. Actiunile de informare vor avea caracter continuu si vor umari etapele 

implementarii planului local de  dezvoltare. 

b) apel pentru proiecte; 

Animatorii  vor face publice apelurile pentru depunerea proiectelor, astfel incat toti 

potentialiii beneficiari sa cunoasca termenele de depunere a proiectelor. Apelurile pentru 

proiecte se vor publica in mas-media prin comunicate de presa.  

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

Potentialiii beneficiari vor fi asisteti in pregatirea proiectelor asfel incat aplicatiile 

depuse sa indeplinesca obiectivele Planului de dezvoltare locala.  

Sarcinile animatorilor si consultantilor se refera la promovarea programelor în cadrul 

comunităţilor, consilierea grupurilor, instituţiilor şi a persoanelor interesate etc. (de exemplu 
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condiţii de eligibilitate, proceduri de urmat etc.), distribuirea documentelor de solicitare a 

finanţărilor, asistarea solicitanţilor la completarea cererilor şi în procesul de finanţare a 

microproiectelor; vizitarea amplasamentelor propuse în cadrul proiectelor în vederea 

clarificării detaliilor proiectului, intocmirea de rapoarte lunare privind procesul de solicitare şi 

consultările oferite; verificarea documentelor financiare pentru fiecare proiect,. 

d) organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor depuse; 

Termenul limită de depunere a solicitărilor pentru şedinţa de evaluare (trimestrială) a 

Comitetului de Selectie a Proiectelor fi anunţat public, prin intermediul materialelor 

publicitare (afişe, broşuri, pliante, etc.) distribuite de către animatori  precum şi prin 

intermediul comunicatelor de presa. Nici o cerere nu va fi acceptată pentru selectia curentă 

dacă aceasta a fost primită după termenul limită, astfel încât va trebui evaluată la şedinţa 

următoare. Cererile pot fi depuse şi de către o persoană împuternicită a solicitantului. Cererile 

de finanţare vor fi întocmite în conformitate cu cerinţele cuprinse în acest Ghidurile Masurilor 

PNDR şi trebuie să conţină toate formularele solicitate. Cererile se vor completa în limba 

română.  

Persoana responsabilă din cadrul biroului cu primirea proiectelor verifică dacă sunt 

complete si daca indeplinesc conditiile de eligibilitate, dupa care inregistreaza proiectul in 

regstul de evidenta si acorda solicitantului adeverinta de primire a proiectului. 

Membrii Comitetelor de Selectie vor participa la sesiuni de instruire organizate de 

biroul GAL  pentru a fi informaţi asupra principiilor şi procedurilor  Comitetul de Selectie va 

fi format  din 7 membri, astfel incat majoritari sa fie reprezentatii privati. 

Secretarul va fi responsabil cu pregătirile în vederea organizarii sedintelor şedinţelor de 

selectie, intocmeşte şi distribuie agenda pentru Comitetul de Selectie. 

 Membrii comitetului de selectie vor analiza proiectele propuse, vor face selectia dupa 

crtiterii stabilite si vor tine cont de prioritatile planului de dezvoltare locala. Rezultatele 

selectiei vor fi comunicate solicitantilor in termen de 5 zile lucratoare. 

 
 

e) monitorizarea proiectelor. 

Procesul de monitorizare a proiectelor  va fi realizat de către echipa de lucru din cadrul 

biroului GAL.  Monitorizarea se va efectua pe parcursul procesului de implementare şi după 

încetarea finanţării. Monitorizarea se va face în funcţie de natura şi obiectivele respectivelor 

proiecte, dar acoperind următoarele linii mari:  

Monitorizarea activităţilor – natura şi tipul activităţilor desfăşurate.  

Monitorizarea rezultatelor – numărul beneficiarilor, câţi dintre aceştia aparţin grupurilor 

prioritare, nivelul de implicare al comunităţii, modul de functionare a parteneriatelor; 

Monitorizarea ieşirilor – ce modificări relevante din punctul de vedere al obiectivelor 

modificari care nu s-ar fi produs dacă proiectul respectiv nu s-ar fi derulat.  

 Rezultatele monitorizarilor vor fi consemnate in rapoarte care se se vor elabora pe 

perioada implementarii si post – implementare. Sinteza rapoartelor va determina si gradul de 

implementare a strategiei. 

La implementarea strategiei vor contribui si autoritatile publice partenere, persoanele 

vizate fiind: 12 agenti de dezvoltare, angati ai celor 12 primarii, 12 secretari. De asemenea 

Consiliul Judetean Alba va sprijini activitatile GAL-lui prin compartimentele Managementul 

Proiectelor si Compartimentul Dezvoltare Rurala. 
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III.3.2 Descrierea resurselor materiale  

           (echipamente, localuri disponibile) 

Sediul GAL este la Primaria Noslac, care a pos la dispozitie spatiul necesar deriularii 

activitatilor si logistica necesara: mobilier, calculatoor, videoproiector, imprimante. 

 

III.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 

Componenta a: 

Pentru această componentă cheltuielile nu vor depăşi 80% din totalul alocat pentru fiecare 

GAL în cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate acoperi cheltuieli precum: 

- Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

- Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 

- Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, 

precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 

- 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.  

Componenta b: 

Pentru aceste activităţi, GAL-rile vor cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă determinată 

pentru fiecare GAL în parte din cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate acoperi cheltuieli 

precum: 

- Studii ale zonei; 

- Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 

- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Evenimente de promovare; 

- Instruirea liderilor locali. 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia sau construcţia de clădiri, precum şi 

achiziţionarea de teren. 

Submasura 431.2   

Functionarea grupurilor de actiune locala  EURO 

1. Componenta A 368720 

2. Componenta B 92180 

 Total 460900 

 

III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare 
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Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de constituire 

a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în 

acţiunile de sale de funcţionare, instruire şi animarea teritoriului. 

În acest context, vor fi precizate metodologia şi instrumentele necesare (întâlniri – conferinţe 

tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare 

şi diseminare de materiale, mas-media etc.) pentru informare şi comunicare (destinat 

locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului) în legătură cu buna funcţionare a 

GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

III.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului 

PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune: 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de 

decizie la cel mai înalt nivel. 

- monitorizarea trebuie să prevadă un dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a 

modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, 

care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la 

activităţile desfăşurate.  

-   evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi 

raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării proiectelor în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine 

structurată pe o bază bine  stabilită şi presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi 

relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului) şi a unei 

metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor 

implementării. Monitorizarea şi evaluarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a 

proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor 

proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În 

vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de 

către auditorul stabilit. 

- controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.  

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: 

eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a 

aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 
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De asemenea, în cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire a 

responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, agenţia de plăţi şi 

autoritatea de management*. 

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 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

*Cu titlu indicativ ( confirmare de către Autoritatea de Management  cf. pistei de audit) 

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  

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. 
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Vor fi indicate aici cel puţin intenţiile de cooperare cu alte teritorii rurale (GAL) din România 

şi/sau din UE şi tematicile prevăzute.  

In cazul în care teritoriul rural a implementat deja proiecte de cooperare, acestea vor fi 

descrise în linii mari (partenerul/partenerii de cooperare, tematica cooperării, obiective, 

valoarea proiectului/proiectelor de cooperare, rezultatele cooperării etc.). Eventual, vor fi 

precizate şi alte experienţe de cooperare la nivelul teritoriului în alte domenii. 

De asemenea, dacă teritoriul a reflectat deja asupra modului în care intenţionează să sprijine 

proiectele de cooperare se va preciza acesta. 

 

 

 

 

 

 

Datele vor fi prezentate sub forma unui tabel după modelul de mai jos: 

Nr. 

crt

. 

Partenerul/par

tenerii 

Tematica 

cooperării 

Obiective Valoarea 

proiectului/proie

ctelor de 

cooperare (euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

      

      

2. Intenţii de cooperare 
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1 Cooperare cu 

GAL-uri din 

tara  

(MMTMM, 

Tara Secaselor) 

Dezvoltare 

locala si 

promovarea 

produselor 

locale 

-Infiintarea unor 

activitati economice 

comune 

-Dezvoltare comunitara 

-Schimburi de produse 

-Dezvoltarea 

proiectelor in 

parteneriat bazate pe 

prioritati comune 

20340 1 activitate 

economica; 

1 festival, 

eveniment 

realizat; 

- prioritati 

comune 

identificate; 

2 Cooperare 

internationala 

cu GAL-uri din 

Departamentul 

Rhone - Franta 

Schimburi 

de bune 

practici 

Intilniri de lucru cu 

scopul cunoasterii 

reciproce 

Schimburi de produse 

Promovarea produselor 

romanesti 

Realizarea de 

parteneriate 

40680 2 actiuni 

comune , 1 

Romania, 1 

Ftanta; 

1 Eveniment 

de 

promonare a 

produselor 

traditionale; 

 

III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei 
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Din fişa tehnică a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (RNDR), este cunoscut faptul că 

aceasta va pune la dispoziţia GAL-urilor o serie de facilităţi prin care acestea vor beneficia de 

participare în cadrul acţiunilor desfăşurate de RNDR (training, informare, comunicare etc.). 

Chiar măsura de cooperare naţională şi transnaţională, 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. 

Codul 

comunelor 

INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori 
Suprafaţa 

totală 
Densitate 

Comune Oraşe Sate 
Din 

oraşe 

Total 

teritoriu 
km2 loc./km2 

115236 Atintis       1,622 49.08 33 

3958 

Cetatea 

de Balta     
  3,036 65.00 47 

4302 Farau       1,575 81.54 19 

4703 Hoparta       1,188 61.48 19 

5103 Jidvei       5,263 105.13 50 

5210 

Lopadea 

Noua     
  2,852 93.57 30 

5309 

Lunca 

Muresului     
  2,504 31.35 80 

6048 Noslac       1,808 48.53 37 

6547 Radesti       1,311 29.76 44 

7348 Sancel       2,607 51.35 51 

7865 Sona       4,463 105.66 42 

8096   Teius   7,458 7,458 44.56 167 

Total 0 0 0 7,458 35,687 767 47 

% locuitori 

oraşe din total 

locuitori 

(≤25%) 

- - - - - - 21 

 

Nota: Sursele de informare pentru  datele  utilizate in prezentul document: 
- Institutul National de Statistica – fisele localitatilor - date demografice, economic,teritoriu 

- Primariile localitatile teritoriului GAL – fisele diagnoza a teritoriului – date demografice, economice 

- Strategia de dezvoltare rurala a judetului Alba si strategiile de dezvoltarea locala a localitatilor 

componente – date economice  sociale,patrimoniu,  evolutii si regresii; 
- www.cultura.ro – elemente de patrimoniu 

- www.apm-alba.ro/pag/natura%202000/natura.html 

 

http://www.cultura.ro/
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Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 
 

Venituri : Suma (Euro) 

Cotizatii ale membrilor 5200 

Alocari Leader 460900 

Alte venituri (sponsozizari, 2%) 5000 

TOTAL 471100 

Cheltuieli :   

 Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 264600 

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate 

de implementarea strategiei de dezvoltare locală; 
15000 

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 12000 

Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum 

şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 
8500 

 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 16000 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii 

poştale), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 
12000 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc.  

28000 

 Studii ale zonei; 30000 

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare 

locală; 

16000 

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare 

locală; 

21000 

 Evenimente de promovare; 36000 

 Instruirea liderilor locali. 12000 

TOTAL 471100 

 

Organigrama GAL: 

 

Administrator 

(1) 

Compartiment 

tehnic (2) 

Animatori (2) Contabil (1) 

Secretar (1) 


