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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 2017 a inceput 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 
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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 

 

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 
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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 

 

 

Principalele activitati derulate in anul 2017 pentru implementarea SDL: 

 

 Pregatirea implementarii : 

In luna ianuarie a anului 2017 a demarat implementarea proiectului. Au 

fost actualizate planul de implementare, documentele administrative 

necesare activitatilor, au fost elaborate materialele informative si 

promotionale utilizate in cadrul activitatilor de informare-animare. 

 

 Organizarea de intalniri de informare si animare a comunitatilor 

 

In perioada martie - noiembrie  au fost organizate intalniri programate 

in cadrul activitatii “Animarea teritoriului, comunicare, promovare, 
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informare”, avand ca scop  mediatizarea strategiei de dezvoltare locala si 

consultarea potentialilor beneficiari asupra modalitatii si procedurilor de 

accesare a masurilor cuprinse in strategia de dezvoltare locala.  De 

asemenea au avut loc dezbateri asupra ghidurilor consultative elaborate de 

GAL “Pe Mures si pe Tarnave” pentru masurile cuprinse in strategia de 

dezvoltare locala. 

  

 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 elaborate ghiduri si proceduri de lucru pentru masurile cuprinse 

in Strategia de Dezvoltare Locala. 

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

proiecte pentru 65% 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: 8 (3 in curs de contractare) 

Valoarea proiectelor contractate: 610.653 euro 

 

http://www.gal-mt.ro/
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Masura: 19.3/6B Promovarea patrimoniului material si imaterial 

Suma alocata: 100.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 4 

Valoarea proiectelor selectate: 98.188 euro 

 

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

fermelor mici 

Suma alocata: 210.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 4 

Valoarea proiectelor selectate: 60.000 euro 

 

Masura: 19.7 Dezvoltarea sectorului non-agricol si sprijinirea 

antreprenoriatului 

Suma alocata: 100.000 euro 

Nr. proiecte selectate: 2 

Valoarea proiectelor selectate: 45.600 euro 
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EVENIMENTE LOCALE 

 ROADELE TOAMNEI Noslac 17.09.2017         

Ca in fiecare an, a fost organizat evenimentul Roadele Toamnei care 

s-a dezvoltat si a crescut de la un an la altul si a devenit o referinta pentru 

cetatenii din teritoriul GAL, care au asteptat cu interes organizarea de anul 

acesta,  fiind primul eveniment amplu desfasurat de GAL de la semnarea 

contractului de finantare si inceperea noului exercitiu financiar. 

 Evenimentul Roadele Toamnei a fost organizat anul acesta de catre Grupul 

de Actiune Locala ,,Pe Mures si pe Tarnave,, in parteneriat cu Primaria 

Noslac si Consiliul Local Noslac si  a avut loc in data de 17.09.2017, in comuna 

Noslac cu  scopul de a creste vizibilitatea GAL in teritoriu si de promova 

traditiile si obiceiurile teritoriului GAL, prin manifestarea culturala 

organizata. 

         Evenimentul a debutat cu o parada a portului popular si prezentarea 

de ansamblurile participante in special din teritoriul GAL Pe Mures si pe 

Tarnave dar si invitati din localitatile limitrofe. 

In deschiderea evenimentului au d-na Viorica Vilcea a facut o scurta 

a prezentare a noii strategii aflata in implementare, acesta fiind primul 

eveniment amplu desfasurat de GAL de la semnarea contractului de 

finantare.  

In continuare d-l Zilahi Florin, in calitate de  primar al comunei Noslac 

si gazda a evenimentului a urat bun venit participantilor din teritoriul Gal si 

invitatilor,  dupa care a urmat  spectacolul  organizat de catre Grupul de 

Actiune Locala ,,PE MURES SI PE TARNAVE,, unde au participat  ansambluri 

si solisti care apartin de teritoriul GAL.   

      Evenimentul s-a desfasurat intre ore 13-22. GAL Pe Mures si pe 

Tarnave, a asigurat buna desfasurare a manifestarilor, a asigurat sonorizarea 

evenimentului si cateringul pentru participanti. 

 Localitatile teritoriu GAL, prezente cu ansambluri  au fost:  

- Ansamblul folcloric ,,Dor Teiusan,, - Teius 

- Ansamblul folcloric ,,Plaiuri Noslacane,, - Noslac  
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- Ansamblul folcloric ,,Hoparteanca,, - Hoparta 

- Ansamblul folcloric ,,Cununa Faraului,, - Farau 

- Ansamblul folcloric ,,Zugo,, - Lunca Muresului 

- Ansamblul popular local ,,Traditii luncamuresene,, - Lunca Muresului 

Prestatia acestora a fost una de exceptie, 

fapt pentru care evenimentul a durat peste 8 

ore.  

 Pentru o buna relationare cu participantii si 

mediatizarea actiunilor GAL, in cadrul 

evenimentului a fost amenajat un stand de 

prezentare a Grupului de Actiune Locala ,,Pe 

Mures si pe Tarnave,, in care au fost expuse 

brosuri, pliante, ziar. 

Au avut loc discutii si au fost diseminate informatii pentru crearea la 

nivelul teritoriului GAL a unei viziuni de ansamblu privind strategia de 

dezvoltare locala, astfel incat cetatenii sa 

poata sa cunoasca mai mult despre 

proiectele ce pot fi finantate. 

 La fel ca in fiecare an, evenimentul 

Roadele Toamnei editia VII , a avut un 

impact bun asupra populatiei teritoriului, 

fiind apreciat atat la nivel de spectatori 

cat si de participanti. 
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 Ziua Gradinarului, Radesti, 24.09.2017 

  

Grupul de Actiune Locala ”Pe Mures si pe Tarnave” 

este principal  organizator al acestui eveniment incepand 

cu  anul 2014.  

Anul acesta evenimentul a fost organizat in data de 

24.09.2017 in satul Leorint, comuna Radesti, aici fiind o 

comunitate apreciata de legumicultori. In fiecare an, cu 

aceasta ocazie  GAL Pe Mures si pe Tarnave are un bun 

prilej de intalnire cu producatorii si asociatiile agricole de 

aici.  

Intr-un decor al toamnei bogate, pregatit cu sprijinul 

legumicultorilor din satul Leorint, ornamentat cu cele mai 

frumoase legume, evenimentul  a debutat ca in fiecare an 

cu o expozitie concurs a fermierilor. Legumicultorii din 

Leorint  si-au prezentat cosurile cu roadele muncii lor, nu 

doar bogate dar si ornamentate cu multa maiestrie.   

GAL ”Pe Mures si pe Tarnave” a apreciat munca 

concurentilor, care au fost premiati cu genti si materiale 

informative utile fermierilor, cat si materiale informative 

referitoare la sub-masura LEADER si strategia de dezvoltare 

locala.  

 Pentru cresterea atractivitatii evenimentului a  fost 

organizat un spectacol folcloric sustinut de ansamblurile 

din teritoriul GAL, unele dintre acestea  au rezultat ca 

urmare a unor proiecte finantate prin LEADER, sau care s-au consolidat prin 

intermediul acestor proiecte. Evenimentul s-a desfasurat pe scena 

achizitionata de catre Comuna Radesti in cadrul unui proiect finantat prin 

LEADER. Pentru buna desfasurare a evenimentului, GAL Pe Mures si pe 

Tarnave” a asigurat sonorizarea evenimentului, a coordonat buna 

desfasurare a evenimentului si a premiat cei mai buni legumicultori. 
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INSTRUIREA LIDERILOR LOCALI 
In luna noiembrie Grupul de Actiune Locala “Pe Mures si pe Tarnave” 

a organizat seminarul de instruire cu tema „ Asociere si cooperare” 

organizat in cadrul activitatii „Instruire angajati si lideri locali”. 

Seminarul s-a organizat cu scopul diseminarii si intelegerii conceptelor 

de asociere si cooperare in contextul Masurii 19.5/ 3A – „Valorificarea 

superioara a produselor si sprijinirea 

asociativitatii si cooperarii”, masura ce 

urmeaza fi lansata de catre GAL „Pe 

Mures si pe Tarnave”. 

  

 Seminarul s-a organizat la 

sediul GAL „Pe Mures si pe Tarnave” in 

localitatea Noslac, judetul Alba, avand 

ca public tinta lideri locali din teritoriul 

GAL, identificati ca potentiali beneficiari, sau ca lideri de proiect pentru 

masura 19.5/3A. 

Participantii prezenti au fost grupati in functie de specificul 

activitatii, si a potentialelor proiect:  

- Cultura de lavanda 

- Apicultori 

- Cultura mare si plante tehnice 

- Lactate 

- Legumicultura 

 

Pentru aceste activitati principalele resurse alocate au fost din 

bugetul de functionare contractat in cadrul masurii 19.4 din PNDR 

„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” si bugetul propriu 

al GAL “Pe Mures si pe Tarnave”. 
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EVENIMENTE IN PARTENERIAT 
In anul 2017, in cadrul parteneriatului cu Consiliul Judetean Alba, GAL 

“Pe Mures si pe Tarnave” a participat la organizarea urmatoarelor 

evenimente: 

 

 Targul Gradinarului  

 

A fost organizat la Alba Iulia, in perioada 24-26 martie 2017 

Municipiului Alba Iulia, Grupurile de  Acţiune Locală Pe Mureş şi Pe Târnave, 

Ţara Secaşelor Alba-Sibiu,  Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare. 

Evenimentul a avut un prim scop  promovarea producătorilor locali din 

domeniul cultivării florilor, arbuștilor, pomilor fructiferi și a plantelor 

decorative, catre publicul larg, in vederea valorificarii mai bune a 

productiilor. 

GAL „Pe Mures si pe Tarnave” in calitate de partener s-a implicat in 

mediatizarea evenimentului in randul producatorilor locali si a publicului. 

 

 Gustos de Alba   

 

In perioada 19-21 mai 2017 a fost organizat la Alba Iulia, evenimentul 

„Gustos de Alba”. Principalii parteneri au fost Consiliul Judeţean Alba, 

Primăria Municipiului Alba  Iulia, Grupurile de  Acţiune Locală Pe Mureş şi Pe 

Târnave, Ţara Secaşelor Alba-Sibiu,  Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele 

Mare si Valea Ampoiului-Valea Mureșului. 

Evenimentul a fost dedicat producătorilor autohtoni din domeniul 

alimentar, care are ca scop promovarea valorilor tradiţionale culinare şi a 

producătorilor autohtoni din judeţul Alba.  Au fost prezenți expozanţi 

diverși: brutării, patiserii, cofetării, carmangerii, producători de brânzeturi, 

cultivatori de legume şi fructe, viticultori, vor oferi vizitatorilor o paletă 

largă de produse de calitate.  
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De asemenea au fost organizate  ateliere şi concursuri pe teme 

culinare pentru copii şi tineri și de asemenea la spectacolele de dansuri 

populare susţinute de ansambluri din teritoriile GAL.  

GAL „Pe Mures si pe Tarnave” in calitate de partener s-a implicat in 

mediatizarea evenimentului in randul producatorilor locali si a publicului 

larg prin publicitate on line pe siteurile Alba 24, ProAlba, Ocnamures online, 

Teiusonline, site-ul propriu www.gal-mt.ro si pagina proprie de facebook. 

De asemenea a mediatizat in teritoriu evenimentul prin publicatie proprie 

”Pagina GAL”.  

GAL „Pe Mures si pe Tarnave” a susținut spectacolul folcloric din data 

de 20.05.2016, fiind prezent cu ansamblurile ”Dor Teiușan” și ”Tradiții 

Uiorene”. 

 

 ZIUA ROZELOR   

 

In data  de 24 iunie 2017 a fost organizat la Aiud (Ciumbrud), 

evenimentul „Ziua Rozelor”. Organizat de catre Consiliul Judeţean Alba, 

Primăria Municipiului Aliud, Grupurile de  Acţiune Locală Pe Mureş şi Pe 

Târnave, Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, Asociatia Amicii 

Rozelor Ciumbrud, Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Ciumbrud, 

Asociatia Alba Afroda, Centrul de cultura „Augustin Bena”, evenimentul a 

avut rol de promovare a cultivatorilor, dar şi a soiurilor de trandafiri din 

Ciumbrud, localitate renumită pentru materialul săditor pomicol şi floricol 

obţinut. Au fost expuse aranjamente si creatii florale, executate cu 

maiestrie de cultivatorii din zona.  

In cadrul evenimentului au fost premiati cei mai renumiti cultivator 

de flori. 

GAL „Pe Mures si pe Tarnave” in calitate de partener s-a implicat in 

mediatizarea evenimentului in randul producatorilor locali si a publicului 

larg prin publicitate on line pe site-ul Alba 24 si site-ul propriu www.gal-

mt.ro si pagina proprie de facebook.  

http://www.gal-mt.ro/
http://www.gal-mt.ro/
http://www.gal-mt.ro/
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GAL „Pe Mures si pe Tarnave” a participat la  susținere spectacolului 

folcloric din data de 24.06.2017, fiind prezent cu ansamblurile ”Plaiuri 

Noslacane”, ”Hoparteanca”, „Cununa Faraului” si „Armonia Ciuguzel”. 

 

 Strugurele de Aur  

Desfasurat in perioada 14–17 septembrie 2017, la Alba Iulia și Jidvei, este un 

eveniment care contribuie  la conservarea și promovarea valorilor și 

tradițiilor naționale. 

 

 Apulum Agraria  2017 

 

Evenimentul Apulum Agraria 2017, s-a desfasurat in perioada 22-24 

septembrie 2017. 

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judetean Alba împreună cu 

Primăria Municipiului Alba Iulia și Grupurile de Acțiune Locală Valea 

Ampoiului și Valea Mureșului, Pe Mureș și pe Târnave, Țara Secașelor Alba-

Sibiu și Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare. 

Peste 100 de producători locali din toate zonele județului Alba si-au 

prezentat oferta de produse și servicii în fața publicului vizitator, în cadrul 

târgului fiind organizate expoziţii cu vânzare de produse alimentare, 

standuri cu legume, fructe, material săditor şi produse fitosanitare, 

expoziţii de animale și pasări, expoziţii de unelte, utilaje şi echipamente 

agricole. 

Cel mai important eveniment de promovare a agriculturii județului 

Alba, Apulum Agraria a fost  un important loc de întâlnire pentru fermieri, 

producători, furnizori de maşini şi unelte, specialiști din domeniul agricol. 

Târgul a fost deschis de vineri 22 septembrie 2017, ora 11.00, până 

duminică 24 septembrie 2017.  

GAL „Pe Mures si pe Tarnave” in calitate de partener s-a implicat in 

mediatizarea evenimentului in randul producatorilor locali si a publicului 
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larg prin publicitate on line pe siteurile Alba 24, ProAlba, Ocnamures online, 

site-ul propriu www.gal-mt.ro si pagina proprie de facebook.  

GAL „Pe Mures si pe Tarnave” a participat si la amenajarea locatiei si 

la sigurarea decorurilor pentru a asigura o ambianta specifica unui targ al 

toamnei. De asemenea a acordat premii pentru expozantii care au onorat cu 

prezenta acest eveniment. 

 Best of Business  

Gala „Best of Business” a fost organizata in data de 14.12.2017. Cu 

aceasta ocazie Consiliul Județean Alba a premiat din nou cei mai valoroși 

promotori ai economiei judeţului. 

La eveniment au participat oameni de afaceri, reprezentanţi ai 

instituţiilor publice, asociaţiilor profesionale, ONG-uri şi mass-media, din 

judetul Alba. 

Cu această ocazie au fost oferite distincții firmelor cu capital românesc şi 

străin din industrie, construcţii, servicii şi agricultură, care a avut o 

contribuţie substanţială la dezvoltarea economică a judeţului Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gal-mt.ro/
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Informații despre organizatie 
GAL PE MURES SI PE TARNAVE 

Noslac, str. Principala nr. 78, jud. Alba 

Tel 0258889121 

Fax 0258889121 

www.gal-mt.ro 

 


