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Informatii generale 

 

 

Grupul de Actiune Locala “Pe Mures si pe Tarnave” s-a infiintat in anul 2010 fiind un 

parteneriat public-privat constituit in conformitate cu cerintele Axei LEADER (axa IV din 

cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala). 

Teritoriul GAL cuprinde 11 localitati 

din judetul Alba: Cetatea de Balta, 

Jidvei, Sona, Sincel, Teius, Radesti, 

Lopadea Noua, Hoparta, Lunca 

Muresului, Farau, Noslac, si o 

localitate din judetul Mures, 

respective comuna Atintis, 

In perioada 2012-2015 a fost 

implementata prima strategie de 

dezvoltare locala a microregiunii. 
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare locala a teritoriului GAL “Pe Mures si pe 

Tarnave” 

In anul 2020 s-a continuat implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, aferenta 

exercitiului 2014-2020. 

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabila si echilibrata a teritoriului. 

Principalele prioritati cuprinse in actuala strategie vizeaza urmatoarele: 

• Imbunatatirea echiparii teritoriale cu dotari edilitare, utilitati, infrastructuri de 

acces 

• Dezvoltarea de actiuni ce vizeaza incluziunea sociala 

• Promovarea patrimoniului material si imaterial 

• Dezvoltarea sectorului economic non-agricol si de servicii 

• Stimularea procesarii in verderea valorificarii superioare a produselor agricole  

• Sprijinirea promovarii si desfacerii produselor 

• Stimularea asociativitatii si cooperarii si facilitarea lanturilor scurte 

 

Pentru atingerea obiectivelor au fost propuse masurile: 

MĂSURA (19) 1/6B ”Incluziune sociala și îmbunătățirea condițiilor de viață a minoritaților și 

grupurilor vulnerabile”, vizează  satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă prin inființarea unor  centre 

comunitare multifuncționale unde pot fi asigurate servicii cum sunt permanență și asistență 

medicală, servicii educaționale cu scopul reducerii abandonului școlar, vocaționale cu scopul 

dezvoltării abilitaților practice sau meșteșugarești pentru elevi și tineri,  servicii auxiliare cu caracter 

administrativ, care conduc la incluziunea grupurilor minoritare. 

Alocarea financiara aferenta masurii: 140.000 euro 

 

 MĂSURA (19) 2/6B ”Renovarea satelor și echiparea teritoriului”, este o măsură care a fost 

finanțată și în strategia anterioară și care este necesar să continue pentru reducerea decalajelor și 

disparitaților teritoriale. Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de 

bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii 

aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții ce vizeza gestiunea peisajului cultural 

local. 

Alocarea financiara aferenta masurii: 885.608 euro 
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MĂSURA (19) 3/6B ”Promovarea patrimoniului material și imaterial”, este o masura menită să pună 

în valoare traditiile locale ca element de patrimoniu care diversifică lumea satului și care reprezinta 

identitatea fiecarei comunități. Măsura va aduce la lumina tradiții locale si elemente de patrimoniu 

care nu iși gasesc  altfel susținere financiară. Ca element de noutate de această dată dorim ca 

proiectele ce vor fi selectate să pună în valoare și traditiile minorităților maghiare, săsești  si rrome 

din teritoriul GAL.  

Alocarea financiara aferenta masurii: 100.000 euro 

 

MĂSURA (19) 4/3A”Rețele de producători, branduri și mărci locale”, este o măsură nouă, prin 

intermediul căreia va fi acordat sprijinul necesar realizării documentațiilor necesare acreditării 

produselor locale, materialelor promoționale și a mijloacelor de promovare, cât și participarea la 

târguri și festivaluri destinate promovării produselor agricole. 

Alocarea financiara aferenta masurii: 40.000 euro 

 

MĂSURA (19) 5/3A”Valorificarea superioară a produselor și sprijinirea asociativității și cooperării”, 

de asemenea o măsură nouă care vizează înființarea de parteneriate alcătuite din: fermieri, 

microintreprinderi si intreprinderi mici, centre de cercetare, organizatii non-guvernamentale, 

consilii locale, unități scolare, unități de turism și alimentație publică, magazine locale. Cooperarea 

între parteneri va putea include pe langă activitățile de promovare a produselor și inființarea de 

centre productive pentru prelucrarea/ depozitarea produselor, in vederea accesului facial pe piețe. 

Alocarea financiara aferenta masurii: 223.798 euro 

 

MĂSURA (19) 6/2A”Primul utilaj agricol – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, măsură 

forfetară, echivalentă masurii „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR, aplicată însă în 

mod atipic, si care va sprijini invesțitiile orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente 

performante, noi, raport la structura agricola actuala. Masura propusa va stimula micii fermierii 

pentru achizitia de utilaje si echipamente noi, cu scopul îmbunătațirii fluxului tehnologic și 

reducerea consumurilor de energie si poluării. 

Alocarea financiara aferenta masurii: 222.301 euro 

MĂSURA (19) 7/6B”Dezvoltarea sectorului non-agricol și sprijinirea antreprenoriatului”. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural  

prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată 

(start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care modernizeză şi/sau dezvoltă 

întreprinderile existente. Pentru teritoriu nostru este foarte importanta dezvoltarea in special a 

sectorului de servicii și atelierelor de prestări servicii pentru populația rurală. De asemenea un 

potențial nevalorificat al teritoriului este reprezentat de meșteșugurile specifice și manufactură.  

Alocarea financiara aferenta masurii: 90.000 euro 
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Principalele activitati derulate in anul 2020 pentru implementarea SDL: 

 

 

In perioada ianuarie – februarie a  fost realizata o evaluare a implementarii 

Strategiei de Dezvoltare Locala.  

Datorita starii de urgenta, respectiv alerta pe fondul pandemiei nu au purtut fi 

organizate intalniri si evenimente. 

 A fost actualizat permanent site-ul propriu  www.gal-mt.ro, acesta fiind principalul 

instrument de mediatizare a SDL si apelurilor de selectie catre potentialii beneficiari. 

 

Selectia proiectelor 

 

Au fost lansate apeluri de proiecte  fiind pana la acest moment selectate proiecte 

pentru 95 % din fondurile alocate. 

 

Masura: 19.1/6B Incluziune sociala si imbunatatirea conditiilor de viata a 

minoritatilor si grupurilor vulnerabile 

Suma alocata: 140.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 1 

Valoarea proiectelor selectate: 140.000 euro 

Nr. proiecte contractate:1 

Valoarea proiectelor contractate: 140.000 euro 

 

Masura: 19.2/6B Renovarea satelor si echiparea teritoriului 

Suma alocata: 855.608 euro 

Nr. proiecte selectate: 11 

Valoarea proiectelor selectate: 841.650 euro 

Nr. proiecte contractate: 11 

Valoarea proiectelor contractate: 841.650 euro 

Proiecte finalizate: 10 

 

Masura: 19.3/6B Promovarea patrimoniului material si imaterial 

Suma alocata: 122.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 5 

http://www.gal-mt.ro/
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Valoarea proiectelor selectate: 122.000 euro 

Nr. proiecte contractate: 5 

Valoarea proiectelor contractate:122.000 euro 

Proiecte finalizate: 4 

 

Masura: 19.6/2A  „Primul utilaj agricol” – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

Suma alocata: 225.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 15 

Valoarea proiectelor selectate: 225.000 euro 

Nr. proiecte contractate: 15 

Valoarea proiectelor contractate: 225.000 euro 

Proiecte finalizate: 11 

 

Masura: 19.7 Dezvoltarea sectorului non-agricol si sprijinirea antreprenoriatului 

Suma alocata: 100.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 4 

Valoarea proiectelor selectate: 114.456 euro 

Nr. proiecte contractate: 4 

Valoarea proiectelor contractate: 53.776 euro 

Proiecte finalizate: 2 

 

Masura: 19.5 Valorificarea superioara a produselor si sprijinirea asociativitatii si 

cooperarii 

Suma alocata: 200.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 4 

Valoarea proiectelor selectate: 190.000 euro 

Nr. proiecte contractate: 2 

Valoarea proiectelor contractate: 49.683 euro 
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Denumire
a GAL 

Județ 
CODIFICAREA 
MĂSURII 

Alocarea 
totală/măsură 

Nr. 
proiecte 
SELECTATE 
la nivel de 
GAL 

Valoarea 
publica a 
proiectelor 
selectate 

Nr. 
proiecte 
contractate 

Valoarea 
publica a 
proiectelor 
contractate 

Nr. 
contracte 
reziliate 

Valoarea 
contractelor 
reziliate 

Total 
sumă 
plătită 

Pe 
Mures si 

pe 
Tarnave Alba 

19.6/2A  225000 18 270,000 15 225000     213750 

19.4/3A 40000               

19.5/3A 200000 8 388083 3 144154.39 1 49683   

19.1/6B 140000 1 140,000 1 140000     74912 

19.2/6B  841650 11 841650 11 841650     717465 

19.3/6B  128188 5 127739 5 127739     95254 

19.7/6A 96869 10 234264 6 148592 2 53776 25520 

TOTAL SDL 1671707 53 2001736.00 41 1627135 3 103459 1126901 

 

 

La acest moment sunt contractate 41 de proiecte cu o valoarea de 1.627.135 euro. 

Pentru proiectele contractate s-au efectuat plati din PNDR in valoare de 1.126.901 euro.  
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• ALTE FINANTARI 

 

ROCU  - Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 
– DLRC,  Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a 
oricărei forme de discriminare  Obiectivul specific: 5.2: Reducerea numărului de 
comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală 
şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 
măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 

 

TITLU PROIECTULUI 

C.E.V.A. -COMUNITATE-EDUCAŢIE-VOCAŢIE ANTREPRENORIAT 

COD SMIS 139992 

  

 

Caracteristici proiect: 
• Regiunea de implementare: Regiunea Centru 
• Judeţ: Alba 
• Localităţi: Cetatea de Baltă, Jidvei Şona 
• Durata proiectului: 24 luni 
• Perioada de implementare: 12.05.2021-11.05.2023 
• Valoarea totală a proiectului: 4.842.542,00 lei 
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 4.041.111,80 lei 
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 713.137,37 lei 
• Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului: 88.292,83 lei 

 

Parteneri din proiect: 

Lider parteneriat: COMUNA JIDVEI 

Partener 1: GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "PE MUREŞ ŞI PE TÂRNAVE" 

Partener 2: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA 

Partener 3: LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 

 

Obiective proiect: 

Proiectul are ca obiectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială din comunităţile marginalizate din cadrul teritoriului GAL "Pe Mureş 
şi pe Târnave", alături de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a 
oricărei forme de discriminare  

Obiective specifice: 

O.S.1 - Creşterea accesului la servicii de sprijin social pentru 250 de persoane aflate în 
risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din cadrul 
teritoriului GAL "Pe Mureş şi Târnave". 
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O.S.2 - Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu 
pentru 125 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru 
învăţare şi participarea la diverse activităţi extracurriculare precum seminarii, 
workshop-uri, întâlniri, ateliere creative, excursii tematice ş.a. 

O.S.3 - Optimizarea accesului la servicii integrate de consiliere pro-ocupare, formare a 
competenţelor şi facilitarea premiselor de plasare pe piaţa muncii, pentru 125 de 
persoane adulte din grupul ţintă al proiectului. 

O.S.4 - Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul a minim 30 de persoane aflate în 
risc de sărăcie şi excluziunie socială din comunitatea vizată, prin asigurarea de servicii 
de formare şi consiliere antreprenorială şi acordarea a 15 subvenţii pentru înfiinţarea 
de noi afaceri. 

O.S.5 - Reducerea discriminării persoanelor dezavantajate şi/sau aflate în risc de 
sărăcie din comunitate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare în 
domeniul nediscriminării adresata persoanelor din comunitate - 250 de persoane 
aflate în risc de sărăcie şi excluziunie socială, inclusiv persoanele de etnie romă din 
GAL-ul "Pe Mureş şi pe Târnave". 

 

Grup ţintă proiect 

Grupul ţintă participant la activităţile din proiect este de 250 de beneficiari şi este 
format din persoane cu domiciliul/resedinţa în localităţile Jidvei, Cetatea de Baltă şi 
Şona , aparţinând judeţului Alba, recrutaţi din comunitatea marginalizată (identificată 
prin activitatea analiza de nevoi la nivelul comunităţii vizate), aflată în risc de sărăcie şi 
excluziune socială, în care exista populaţie de etnie romă. 

 

Activităţi proiect 

A1 Managementul proiectului 

A1.1 Monitorizarea permanentă a implementării tehnice şi financiare 

A2 Recrutarea grupului ţintă 

A2.1 Informarea, selecţia, recrutarea şi menţinerea GT 

A3. Servicii sociale 

A3.1 Furnizare de servicii sociale 

A4. Intervenţii în domeniul educaţiei 

A4.1 Sprijin pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii 

A4.2 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin: programe de tip 
şcoală după şcoală, programe care promovează activităţile extra-curriculare 

A5 Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii 

A5.1 Organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională 

A5.2 Măsuri active de mediere şi plasare pe piaţa muncii 

A5.3.1 Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu 

A5.3.2 Acordarea subvenţiilor 

A6 Activităţi interculturale 



 

Pagină3 

A6.1 Realizarea, implementarea şi monitorizarea planului de acţiune pentru 
animarea teritoriului 

A6.2 Evenimente şi manifestări multiculturale. Organizarea anuală a Festivalului 
diversităţii şi promovării incluziunii sociale. 

A7 Dezvoltarea şi dotarea Centrului pentru servicii comunitare vocaţionale 

A7.1 Operaţionalizarea Centrului pentru servicii comunitare vocaţionale 

A8 Activităţi transversale aferente cheltuielilor administrative ale proiectului 

A8.1 Eficientizarea cheltuielilor administrative aferente proiectului 

 

Rezultate preconizate: 
• R1. Plan de management general al proiectului, aferent activităţii 1, cuprinzând 

proceduri de management, implementare şi monitorizare, întâlniri de 
management. 

• R2. Plan de management financiar, raportare şi achiziţii, aferent activităţii 8 - 
subactivitatea 8.1, incluzând proceduri şi plan de raportare tehnico-financiara, 
procedura de achiziţii, plan de informare etc 

• R3. 250 de beneficiari din comunitatea vizată, recrutaţi şi integraţi în activităţile 
din proiect. 

• R4. 40 copii care beneficiază de servicii integrate de sprijin în vederea 
prevenirii abandonului şcolar şi/sau creşterea accesului şi participării la 
educaţie, aferent activităţii 4 

• R4. 1 program remedial incluzând curriculum specific pentru 60 de elevi de 
clasa a VIII-a 

• R4. 2880 de porţii de hrană pentru copiii participanţi la subactivitatea 4.1 
• R5. 125 de persoane aflate in risc de sărăcie ăi excluziune socială (şomeri, 

inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă etc.) care beneficiază 
de servicii de ocupare, aferent activităţii 5. 

• R6. 68 de persoane au obţinut o diplomă de absolvire/calificare prin 
participarea la programul formativ organizat în cadrul proiectului, aferent 
activităţii 5 

• R6. minim 68 de persoane formate în cadrul proiectului 
• R6. 72 de seturi de materiale didactice (68 pentru cursanţi şi 4 pentru 

formatori) pentru derularea programelor de formare 
• R6. 68 de subvenţii pentru participanţii la programul de formare, în valoarea de 

5 lei/ora de curs 
• R7. minim 34 de persoane au obţinut un loc de muncă în cadrul proiectului, 

aferent activităţii 5 
• R7. minim 10 actori locali (companii) informaţi(e)/consiliaţi(e) pentru a facilita 

angajarea persoanelor din grupul ţintă 
• R8. minim 30 de persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere şi 

consultanţă în vederea iniţierii unei afaceri, servicii de sprijin, aferent activităţii  
• R8. minim 30 de persoane consiliate în vederea ocupării pe cont propriu în 

cadrul intervenţiilor de consiliere antreprenorială 
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• R9. 15 subvenţii (ajutor de minimis) în valoare de maxim 72.000 ron lei fiecare 
acordate pentru 15 beneficiari din grupul ţintă, aferent activităţii 5 - 
Subactivitatea 5.3; 

• R10. 250 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din 
comunitatea marginalizată care beneficiază de sprijin social, aferent activităţii 3 

• R11. minim 100 de persoane participante la evenimentele anuale de promovare 
a incluziunii sociale în comunitatea GAL-ului "Pe Mureş şi pe Târnave" 

• R12. 300 de persoane din comunitatea vizată vor beneficia de acţiuni de 
informare asupra obiectivelor, duratei şi tipologiei intervenţiilor din cadrul 
proiectului. 

• R13. 85 de elevi participanţi în decursul celor 2 ani de implementare la ateliere 
de dezvoltare personală şi de consolidare a atitudinii pro-educaţie, precum şi la 
minim 2 competiţii sportive 

• R13. 288 ateliere extracurriculare şi/sau workshop-uri organizate pentru 
dezvoltare personală 

• R13. 3060 porţii de hrană zilnică pentru elevii participanţi 
• R13. 2 competiţii sportive organizate, câte una pe an 
• R14. minim 100 de persoane participante la campanii şi ateliere interculturale, 

2 campanii de informare, 12 ateliere interculturale organizate şi implementate 
• R15. 1 Centru de Servicii Comunitare Vocaţionale utilat şi operaţionalizat 
• R16. 15 planuri de afaceri implementate; 15 rapoarte complete de monitorizare 

a implementării planului de afaceri 
 
Proiect depus august 2020 – in evaluare 


