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2016 a fost un an de ,,tranziție” de la o Strategie de Dezvoltare
Locală la alta, un an în care am încheiat și derulat cu succes
parteneriate, ne-am lărgit echipa și am obținut finanțarea necesară
pentru a continua dezvoltarea microregiunii Dealurile Tîrnavelor
prin metoda LEADER. Ne-au trecut pragul biroului și ne-au
contactat telefonic sau prin email foarte multe persoane (în medie
o persoană/zi lucrătoare) interesate să facă investiții sau să
dezvolte servicii prin proiecte depuse la GAL, iar acest lucru ne-a
confirmat încrederea de care ne bucurăm în rândul potențialilor
beneficiari din zona noastră, datorată mai cu seamă reușitelor și
exemplelor de bune practici din exercițiul financiar anterior.
Raportul Anual 2016 al asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL)
Dealurile Tîrnavelor cuprinde proiectele și activitățile pe care le-am
desfășurat, realizările pe care le-am avut, oamenii care au
contribuit la realizarea lor ș.a.. Raportul financiar arată destinația
fondurilor primite pe parcursul anului 2016 raportate la rezultatele
obținute și susținerea partenerilor publici, membri ai asociației.
Avem o echipă tânără și motivată, cu experiență și expertiză în
dezvoltare rurală. Rămânem deschiși spre inovare și parteneriate
care ne pot ajuta să creștem, care aduc valoare inițiativelor
noastre. Durabilitatea proiectelor pe care le realizăm e o provocare
constantă și o datorie de care nu uităm.
Suntem cu gândul spre 2017, luna mai, ziua 17 - data la care GAL
Dealurile Tîrnavelor împlinește 10 ani de când a devenit o entitate
juridică. Vom aniversa momentul lansând în primăvara anului
2017 apeluri de primire de proiecte pentru toate măsurile de
finanțare prin care țintim să atingem obiectivele Strategiei de
Dezvoltare Locală.
Mesajul pe care ni-l dorim asumat de cât mai mulți locuitori ai zonei
noastre este ,,de jos în sus” și se regăsește în motto-ul Strategiei
de Dezvoltare Locală: ,,Noi știm cum vrem să arate locul în care
trăim” !
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,,If you want to go fast,
go alone
If you want to go far,
go together”

La cât mai multe proiecte împlinite și-n anii care vin!
Florentina Călugăr, manager GAL DT
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CINE SUNTEM NOI?
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dealurile Tîrnavelor este o structură public -privată de
cooperare, cu personalitate juridică, de drept privat, non-profit, înfiinţată în anul 2007 în temeiul
dispoziţiilor OG 26/2000. Asociatia are ca scop ”realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal prin implicarea sectorului public, agenţilor economici şi societăţii civile în acţiuni care să
permită valorificarea resurselor zonei, respectiv prin implementarea programelor de dezvoltare ale
Uniunii Europene, în special implementarea Programului LEADER” .
..…………………………………………………………………………………………………………………

VIZIUNE, MISIUNE, SCOP, OBIECTIVE
Viziunea de dezvoltare a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor: ,,Teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
– un model de referință pentru dezvoltare durabilă a spațiului rural tradițional. Frumusețea peisajului
mozaicat, natural și cultural, admirabil conservat, împreună cu dezvoltarea ramurilor economice
,,verzi”, tradiționale (agricultură, silvicultură, turism) asigură echitabil social un nivel ridicat de calitate
a vieții în toate comunitățile zonei.” Misiunea asociației GAL Dealurile Tîrnavelor: ,,Dezvoltarea
durabilă rurală zonală prin conservarea și valorificarea principalelor avantaje competitive teritoriale:
patrimoniul natural (incluzând peisajul tradițional rural) și cel cultural, dovadă a capacității parteneriale
de păstrare și promovare a identității locale”. Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală
: ,,Dezvoltarea potențialului socio-economic1 (IC = 0,55) și al dezvoltării rurale al tuturor unităților
administrativ –teritoriale membre GAL DT”: Obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare
Locală: (1) Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale a teritoriului
GAL Dealurile Tîrnavelor; (2) Dezvoltarea rețelelor (sistemelor) eco-sociale microregionale pentru
creșterea echitabilă social a calității vieții populației (3) Conservarea și valorificarea durabilă a
resurselor naturale și culturale microregionale- a celor protejate, în special (4) Creșterea capacității
parteneriale de bună guvernare locală și microregională (incluzând cooperarea extrateritorială
administrativă și sectorială în cadrul rețelelor de cooperare în domeniile prioritare de dezvoltare).
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www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-201-2020/studiu-potential-socio-economic-zonerurale.pdf

REZULTATE 2016
În anul 2016, obiectivul principal a fost finalizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a teritoriului
GAL Dealurile Tîrnavelor pentru perioada 2016 – 2020 și a Strategei de Dezvoltare Locală
LEADER aferentă perioadei de programare 2014-2020 și selectarea ei pentru finanțare de către
MADR. Procesul de elaborare a acestor documente a început în iunie 2015, până la finele anului
trecut având loc peste 20 de întruniri tematice în domeniile de interes ,,resurse naturale” și
,,patrimoniul cultural”: agricultură, apă, păduri, vânătoare, turism, patrimoniu, social și planificare
strategică.
În spiritul cooperării și al tranferului de bune practici, abordări specifice LEADER, pentru realizarea
analizei diagnostic și a analizei SWOT din Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Dealurile Tîrnavelor
a încheiat un acord de parteneriat cu ProPark- Fundația pentru Arii Protejate, organizație care, la
rândul său, a implementat proiectul ,,Manageri Eficienți pentru o Rețea Natura 2000 eficientă” în
cadrul căruia urma să realizeze Strategia de dezvoltare durabilă a zonei noastre. GAL Dealurile
Tîrnavelor a utilizat metodologia de planificare strategică dezvoltată în proiectul amintit, compatibilă
cu metoda LEADER a abordării ,,de jos în sus”, punând accent pe sprijinirea integrării resurselor
naturale și a elementelor de conservare a biodiversității în procesul de planificare teritorială în
teritoriul GAL DT ,,acoperite” de situri Natura 2000/arii protejate și zone HNV. Metodologia aplicată a
fost corelată cu etapele de planificare în scopul elaborării planurilor de dezvoltare și a inclus:
- procese participative cu participare directă, activă a factorilor interesați primari, afectați direct
de dezvoltare/deciziile sectoriale;
- abordare durabilă, multidisciplinară, intersectorială;
- integrarea dezvoltării sectoriale; teritorială din perspectiva serviciilor pe care biodiversitatea le
oferă ca sursă tradițională pentru dezvoltarea locală.
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Parteneriatul a presupus: 1) Oganizarea în comun a 6 întâlniri dintre care 3 generale și 3 întâlniri a
câte 5 grupuri tematice: agricultură, păduri, vânătoare, ape/planificare strategică.
Ateliere tematice:
- Agricultură, păduri, vânătoare, ape/planificare strategică: 20 August 2015
- Agricultură, păduri, vânătoare, ape/planificare strategică: 23 Septembrie 2015
- Agricultură, păduri, vânătoare, ape/planificare strategică: 23 Noiembrie 2015
Întruniri generale:
- 18 iunie – lansarea procesului de elaborare a SDL GAL Dealurile Tîrnavelor
- 10 decembrie - întrunirea generală a grupurilor de lucru
- 15 decembrie –întrunire AGA – propuneri de măsuri și criterii de selecție locală
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2) Elaborare și aplicarea, în comun, de chestionare autorităților publice locale, asociații, fermieri și
alți factori din domeniile de interes: datele statistice furnizate de către Direcțiile Județene de
Statistică Mureș și Sibiu, precum și informațiile centralizate în urma transmiterii chestionarelor
completate de către primărille celor opt comune membre GAL DT, Direcția județeană de agricultură
Mureș, Asociații de vânătoare din comunele membre GAL DT, Ocolul Silvic Dumbrăveni, Ocolul
Silvic Sighișoara, Ocolul Silvic Izvorul Florii-Punct de lucru Apold, Aquaserv Sighișoara,
Administrația Bazinală de Apă Mureș au constituit baza cantitativă a dezbaterilor grupurilor de lucru
pentru analiza calitativă a resurselor teritoriului GAL. De asemenea s-au transmis chestionare pentru
culegerea de date necesare analizei diagnostic, mai multor categorii de factori interesați și actori
locali: fermieri, inclusiv procesatorilor (161), ONG-uri (8), sector privat non-agricol (10), servicii
publice (4), administrații publice (8).
Pe lângă atelierele tematice realizate în parteneriat cu ProPark, GAL Dealurile Tîrnavelor a
mai organizat, cu sprijinul logistic al membrilor parteneriatului și cu participarea specialiștilor din
domeniile de interes, grupuri de lucru tematice în domeniile:
- Patrimoniul cultural: 24 septembrie 2015
- Turism sustenabil: 30 septembrie 2015
- Resurse sociale și umane: 11 Noiembrie 2015
- Patrimoniu și turism: 09 Decembrie
S-au desfășurat opt activități de animare sub forma consultărilor publice pentru elaborarea
SDL, câte una în fiecare comună membră, în următoarea ordine cronologică:
- Comuna Daneș: 25 iunie 2015- Casa de Cultură a Tineretului din Daneș
- Comuna Apold: 26 iunie 2015- Sala de ședințe a Primăriei Apold
- Comuna Vînători: 15 iulie 2015- Căminul Cultural din Feleag, Comuna Vînători
- Comuna Biertan: 16 octombrie 2015- Sala de ședințe a Primăriei Biertan
- Comuna Nadeș: 19 octombrie 2015- Sala de ședințe a Primăriei Nadeș
- Comuna Laslea: 20 octombrie 2015- Căminul Cultural din Laslea
- Comuna Albești: 21 octombrie 2015- Căminul Cultural din Țopa, Comuna Albești
- Comuna Saschiz: 27 octombrie 2015- Gimnaziul de Stat Ion Dacian,Saschiz
O întrunire, separat, s-a organizat la sediul Asociației Agricultorilor Maghiari din România, filialala
Albești (parteneri în GAL DT), la invitația membrilor asociației, interesați de finanțări pentru
agricultură.
Procesul de animare a teritoriului și de elaborare a SDL (fiecare întrunire: atelier, consultare,
grup de lucru tematic, adunarea partenerilor) este consemnat în documentele din Anexa 6 - liste de
participanți, procese verbale, tipurile de chestionare utilizate.
Adunarea Generală a Asociației GAL Dealurile Tîrnavelor a fost convocată de trei ori în
contextul elaborării Strategiei de dezvoltare locală:
- 15 decembrie 2015- propuneri de măsuri de finanțare și de criterii de selecție locală ce vor fi
incluse în SDL GAL Dealurile Tîrnavelor/axa LEADER
- 25 februarie 2016- prezentarea stadiului elaborării SDL
- 05 aprilie 2016- aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor care se
va depune spre finanțare prin PNDR Submăsura 19.2
Interpretarea datelor, elaborarea capitolelor din SDL s-a asigurat de personalul angajat al
GAL (trei persoane angajate în perioada septembrie 2015 – octombrie 2016), cu resurse materiale
și financiare proprii asociației și fără sprijin pregătitor accesat prin sM 19.1 din PNDR 2014-2020.
Metode/materiale de animare folosite: prezentări .ppt, extrase din Reg. (UE)1305/2013,
website-l asociației, invitații scrise, chestionare, consultări publice, ateliere tematice.
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Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor a fost depusă la MADR în data de
19 aprilie 2016, fără ca, ulterior, evaluatorii să solicite informații suplimentare. În data de 04 august
2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat Raportul final de Selecție,

conform căruia Strategia de Dezvoltare Locală depusă de GAL DT a fost selectată spre finanțare cu
89 de puncte. În data de 25 noiembrie 2016 s-au semnat cu AFIR: Acordul de finanțare pentru
perioada 2016 – 2023 și primul Contract de finanțare subsecvent (25 noi. 2016 – 31 dec. 2019).
Alte ACTIVITĂȚI desfășurate în 2016:
-

-

-

-

-

-

08 februarie – participare la audierea publică “Cum putem încuraja proprietarii conștiincioși
de clădiri de patrimoniu si descuraja delăsarea și nepăsarea? Care este raportul optim dintre
stimulente si amenzi?” desfășurată în Sighișoara
21 februarie – participare cu prezentare și cu materiale de promovare (broșura SDL) la
întrunirea anuală a fermierilor (peste 200 de participanți, eveniment organizat de fundația
ADEPT la Sighișoara
14 martie – participare la conferința HNV organizată de fundația ADEPT la București
23 aprilie – participare la conferința finală a proiectului Transylvanet (GAL DT este membru
fondator, din 2015, al TransylvaNet – Federația pentru patrimoniul transilvănean).
14 mai –stand informativ și acțiuni de voluntariat la Sărbătoarea Rabarbărului, Saschiz
6 – 10 iunie – participare ca partener local la Festivalul de Film de Foarte Scurt Metraj. GAL
DT a achiziționat drepturile de difuzare și a organizat gratuit proiecții de filme de foarte scurt
metraj pentru copii în toate școlile din cele opt comune din teritoriul GAL
22 septembrie 2015 – Participare la workshopul ,,Cum putem să ne apropiem de
Transilvania din scenariul „Echilibrul creează frumosul?”, organizat de Universitatea
Leuphana, în Sighișoara
25 septembrie 2016 – prezentare susținută la Târgul apicol din Sighișoara privind
posibilitățile de finanțare prin intermediul Strategiei de Dezvoltare
8 – 9 noiembrie – participare la acțiunile de promovare a constituirii de Cluburi GreenImpact
în comunele Biertnan și Saschiz și acțiuni de voluntariat pentru scrierea aplicației; în urma
unei proceduri de depunere a aplicației și selecție realizată de fundația Noi Orizonturi,
comunele amintite s-au regasit între cele cinci comunități (din 11 aplicanți) din destinația de
ecoturism colinele Transilvaniei selectate pentru constituirea de Cluburi GreenImpact
14 decembrie prezentare susținută la Forumul profesioniştilor din turismul sibian
19 decembrie - participare la întâlnirea anuală a partenerilor din Organizatia de Management
a destinatiei de ecoturism Colinele Transilvaniei
Noiembrie- decembrie 2016: s-au strans informațiile necesare din teritoriu pentru realizarea
unui site de promovare a producătorilor din zona noastră și s-a contractat serviciul pentru
realizarea paginii web http://producatori.tarnava-mare.ro/

Vizite găzduite: grup de 3 persoane din Republica Moldova ( teme: dezvoltare comunitară, vizite la
proiecte de succes din teritoriul GAL), fundația ProPark -2 vizite de lucru, în medie a câte 15
persoane, în cadrul instruirilor organizate în zonă pentru manageri de arii protejate; 1 grup de 40 de
studenți ai facultății de Studii Europene din Oradea; 1 grup de trei studenți și 1 profesor ai Facultății
de Sustenabilitate de la Universitatea Leuphana (Germania) - au avut loc trei întruniri la sediul
asociației, în continuarea proiectului de cercetare „Peisaje sustenabile in sudul Transilvaniei” .
Echipa GAL Dealurile Tîrnavelor
În perioada ianuarie 2016 – octombrie 2016 activitatea GAL s-a desfășurat cu trei angajați:
Florentina Călugăr – manager, Oana Poledna – responsabil financiar, Anca Cojocaru – animator. În
urma activității de recrutare organizată din perioada august – septembrie 2016, echipa GAL DT a
fost completată cu trei colegi noi: Oliviu Marian - expert tehnic, Andrei Călugăr – animator, Raluca
Zbarcea - arhitect consultant.
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ADUNAREA GENERALĂ (AGA)
Componența Adunării Generale, implicit structura parteneriatului s-a modificat la începutul anului
2016 în urma pierderii calității de membru a unor parteneri care au depus cerere în acest sens, dar
și prin dobândirea calității de membru de către parteneri noi.
La ora actuală AGA este compusă din 47 de persoane – reprezentanți legali desemnați ai
organizațiilor partenere din care: 8 UAT-uri/parteneri publici, 21 de reprezentanți ai mediului privat
(din care 8 SRL-uri, 6 PFA-uri, 5 II-uri, 1 întreprindere familială și 1 cooperativă agricolă) și 18 ONGuri: asociații și fundații. Parteneriatul nu include nici o persoană fizică (fără personalitate juridică).
Asociația GAL Dealurile Tîrnavelor își desfășoară activitatea în baza prevederilor Statutului și a unui
Regulament de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărâre AGA. Organele de conducere sunt
Adunarea Generală a Asociaților (din care fac parte toți cei 47 de membrii) și Consiliul Director
(format din 7 membri, din care trei reprezintă, prin personal de execuție, comunele membre în GAL
DT). Forul decizional privind proiectele selectate pentru finanțare prin intermediul Strategiei de
dezvoltare locală – LEADER este Comitetul de Selecție, format din 11 membrii.
Parteneri publici: comunele Albești, Apold, Biertan, Daneș, Laslea, Nadeș, Saschiz și Vânători din
județele Mureș și Sibiu.
O pondere importantă în cadrul parteneriatului o au organizațiile neguvernamentale, cu activitate
în domenii diverse:
- Agricol: Asociația Crescătorilor de Taurine Vînători, Asociația Agricultorilor Maghiari din România
– filiala Albești, Asociația pentru promovarea valorilor profesionale și tehnologice în agricultură și
dezvoltare rurală, Asociația Apicolă Valea Târnavelor
- Mediu: Fundația ADEPT Transilvania, Asociația EcoTransilvania, ProPark- Fundația pentru Arii
Protejate;
- Cultură/folclor: Asociația folclorică Românașul, Forumul Democrat al Germanilor Sighișoara,
Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis Egyesulet
- Sport: Asociația Sportivă Gaz Metan Daneș
- Social: Asociația ProBiertan, Asociația medical creștină Lukas spital Laslea, Asociația CasApold,
Asociația Speranța Gemina
- Turism: Asociația de turism Târnava Mare
- Asociație de femei: Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz
- Asociație de tineret: Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz
- AGRICULTURA este sector prioritar de dezvoltare a teritoriului, forma asociativă relevantă în acest
domeniu fiind Cooperativa Agricolă Fermierul Transilvănean
Sectorul privat este reprezentat în cea mai mare proporție de microîntreprinderi și întreprinderi mici
din domenii diverse:
- Agricol (inclusiv procesare):, Suciu Lucian II, SC Silvagra SRL, Dalmasso Maria Anca II, Burlea
Olimpiu PFA, Stroian Zaharie PFA, Iosif Mihai II, Cooperativa Agricolă Fermierul Transilvănean,
Cismaș Tincuța Corina II, SC Sebal SRL
- Silvicultură: Hârșan Dumitru II
- Activități profesionale/științifice și tehnice/Mediu: Popa Răzvan Daniel PFA
- Tâmplărie, instalații: Întreprindere Familială Klusch Frederic, SC Izolații Tip Niță SRL
- Comerț: SC Tomis Prodcomimpex SRL , SC Miarom Comind SRL, SC Kyzd SRL
- Turism: SC BTA SRL, Gherghiceanu Gerda PFA, Fernolend Walther PFA, Cartref Saschiz SRL
- Fabricare articole textile/artizanat: Neagu S.E. Elena PFA
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Cultura minorităților etnice din teritoriu este reprezentată, în cadrul parteneriatului, de către Forumul
Democrat al Germanilor Sighișoara și de Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis
Egyesulet, însă parteneriatul cuprinde și alte organizații ai căror reprezentanți legali sunt etnici
germani și maghiari (minorități cu tradiție în această zonă), cum sunt: Asociația Agriculturilor
Maghiari din România – filiala Albești, Întreprinderea Familială Klusch Frederic, Gherghiceanu Gerda
PFA, Fernolend Walther PFA, SC BTA SRL.
Dintre entitățile enumerate, cele care provin din afara teritoriului LEADER acoperit de GAL DT sunt
în număr de șase – o parte sunt membrii fondatori, iar o parte au fost acceptați ulterior în parteneriat
de către AGA întrucât, prin expertiza și experiența lor în domeniile în care își desfășoară activitatea,
pot contribui la buna implementare a Strategiei de dezvoltare locală:
- ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, cu sediul în loc. Brașov – ONG recunoscut la nivel
național și internațional pentru proiectele derulate în scopul valorizării corecte a resurselor
naturale din arii protejate: situri Natura 2000, ș.a. GAL DT și fundația ProPark au încheiat un
parteneriat pentru elaborarea SDL, cu accent pe culegerea datelor prin chestionare pentru analiza
diagnostic și SWOT în ce privește resursele naturale din teritoriu și desfășurarea grupurilor de
lucru tematice: agricultură (sol), silvicultură (păduri), vânătoare (faună cinegetică) și apă și
planificare strategică.
- Gherghiceanu Gerda PFA și Fernolend Walther PFA, ambii cu sediul în sat Viscri, comuna Bunești,
județul Brașov – membri fondatori din 2007, susțin activitățile de turism și punere în valoare a
produselor locale și participă la întrunirile AGA . În zonă există o tradiţie a bunei colaborări între
micii producători şi întreprinzători locali din agroturism, pachetele turistice incluzând activități
pentru întreaga zonă, distanțele mici între localități (inclusiv din teritorii LEADER diferite) permițând
acest lucru cu respectarea unui orar prestabilit.
- Popa Răzvan Daniel PFA, cu sediul în loc. Mediaș, județul Sibiu– biolog, expert dezvoltare rurală,
membru în Comitetul de Selecție în perioada anterioară de finanțare, implicat activ în realizarea și
susținerea prezentărilor privind introducerea acțiunilor de mediu în proiectele inițiate de actori locali
la grupurile de lucru și întrunirile publice desfășurate
- Asociația de Turism Târnava Mare, cu sediul în loc. Sighișoara, județul Mureș –implementează
proiecte în domeniul turismului (activități și servicii) în întreaga zonă, turismul fiind un alt domeniu
prioritar de dezvoltare a teritoriului GAL DT (municipiul Sighișoara - deși este un pol de dezvoltare
socio- economică a zonei- nu a putut fi inclus în parteneriat având peste 20.000 de locuitori)
- Forumul Democrat al Gemanilor Sighișoara – principalul catalizator și coordonator al activităților
de punere în valoare a culturii etnicilor sași, cu activitate intensă în comunele din teritoriul LEADER
GAL Dealurile Tîrnavelor. Organizația nu are sediu/punct de lucru în teritoriul GAL DT și nu poate
fi punctată la criteriul de selecție CS2.2. din Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția
Strategiilor de dezvoltare locală.
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Hotărâri adoptate de AGA GAL Dealurile Tîrnavelor în 2016
În cursul anului 2016 s-au desfășurat 4 întruniri ale Adunării Generale, în urma cărora s-au adoptat
15 hotărâri, după cum urmează:
25 februarie
1. Hotărâre AGA privind alegerea Consiliului Director al Asociației ,,Grupul de Acțiune Locală
Dealurile Tîrnavelor”
2. Horărâre AGA privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației
Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor
3. Hotărâre AGA privind privind alegerea Comitetului de Selecție a proiectelor din cadrul
Asociației ,,Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor”
05 aprilie
4. Hotărâre AGA pentru aprobarea executării bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțului
contabil pe anul 2015 ale Asociației Asociației Grupul de Actiune Locală Dealurile Tîrnavelor
5. Hotărâre AGA privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Grupul de
Actiune Locală Dealurile Târnavelor și a programelor Asociației pentru anul 2016
6. Hotărâre AGA pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
care se va depune spre finanțare prin PNDR Submăsura 19.2
7. Hotărâre AGA privind desemnarea și nominalizarea în Acordul de parteneriat a
reprezentantului legal al asociației GAL Dealurile Tîrnavelor pentru depunerea și
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală – PNDR, Măsura 19 - LEADER, submăsura
19.2
26 octombrie
8. Hotărâre AGA privind aprobarea bugetului totalizator aferent funcționării GAL și animării
teritoriului pentru implementarea Sub-Măsurii 19.4 ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și
animare” din PNDR Măsura 19 – LEADER
9. Hotărâre AGA privind privind aprobarea bugetului indicativ aferent Contractului de finanțare
pentru implementarea Sub-Măsurii 19.4 ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”
din PNDR Măsura 19 – LEADER
14 decembrie
10. Hotărâre AGA privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare cu
AFIR pentru rambursarea TVA
11. Hotărâre AGA privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție din partea Fondului de
Garantare a Creditului Rural – IFN SA
12. Hotărâre AGA privind aprobarea Procedurii de Evaluare și Selecție a proiectelor depuse prin
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
13. Hotărâre AGA privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului
de Selecție a proiectelor depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL
Dealurile Tîrnavelor
14. Hotărâre AGA privind aprobarea procedurii de evaluare a contestațiilor pentru proiectele
depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
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15. Hotărâre AGA privind aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele depuse prin
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
CONSILIUL DIRECTOR al asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor este format
din 7 membrii cu drept de vot si un membru cu statut de invitat permanent, fără drept de vot, așa
încât fiecare comunitate să fie reprezentată. Membrii Consiliului Director au fost aleși din rândul
reprezenților nominalizați ai partenerilor publici, din partea partenerilor privați și ai organizațiilor
neguvernamentale partenere. Componența Consiliului Director este publicată și pe www.tarnavamare.ro
Decizii luate de Consiliul Director în anul 2016
În cursul anului 2016 s-au desfășurat 8 întruniri ale Consiliului Director, în urma cărora s-au adoptat
14 Decizii, după cum urmează:
25 februarie
1. Decizie CD pentru aprobarea cooptării de noi membri în Asociația Grupul de Acțiune Locală
Dealurile Tîrnavelor
05 aprilie
2. Decizie privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2015, a executării bugetului de
venituri și cheltuieli și bilanțului contabil pe anul 2015 ale Asociației Grupul de Acțiune Locală
Dealurile Tîrnavelor
3. Decizie privind Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Grupul de
Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor și proiectului programelor Asociației pe anul 2016
16 august
4. Decizie privind organizarea și desfăşurarea procedurii de ocupare a posturilor disponibile
conform organigramei din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
05 septembrie
5. Decizie privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Asociației Grupul de Acțiune
Locală Dealurile Tîrnavelor
6. Decizie privind aprobarea proiectului de buget pentru contractul de finanţare aferent
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile
Tîrnavelor prin Măsura 19 – LEADER din PNDR 2014 -2020
7. Decizie privind aprobarea procedurii și a modelului formularelor ,,Raport de evaluare”
aferente funcțiilor din organigrama și statutul de funcții ale asociației Grupul de Acțiune
Locală Dealurile Tîrnavelor
7 bis. Decizie privind aprobarea procedurii și a formularelor de decont pentru cheltuieli de
transport realizate la nivelul asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor
28 septembrie
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8. Decizie privind numirea personalului nou angajat în funcțiile de ,,evaluator proiecte”
(echivalent ,,expert tehnic”), respectiv ,,agent de dezvoltare” (echivalent ,,animator”)
26 octombrie
9. Decizie privind mandatarea domnului Șoaita Ovidiu, reprezentant legal pentru elaborarea și
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală
Dealurile Tîrnavelor cu dreptul de a angaja acte și fapte juridice în numele asociației pentru
implementarea Sub-Măsurilor 19.2 și 19.4 din PNDR 2014 -2020
28 noiembrie
10. Decizie privind aprobarea statului de funcții al Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile
Tîrnavelor pentru implementarea Acordului de finanțare și a primului Contract de finanțare
subsecvent încheiat cu AFIR
11. Decizie privind numirea numirea d-nei Poledna Oana Cristina în funcția de ,,evaluator
proiecte”- corespondent ,,expert tehnic” în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile
Tîrnavelor
12. Decizie privind numirea d-nei Zbârcea Raluca în funcția de ,,arhitect”- corespondent ,,arhitect
consultant” în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
14 decembrie
13. Decizie privind deschiderea unui cont al asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile
Tîrnavelor la Trezoreria operativă municipiul Sighișoara în vederea obținerii unui plăți în
avans din fonduri FEADR/PNDR 2014-2020
Comitetul de Selecție este forul decizional în ce privește proiectele selectate să primească
finanțare prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL DT
Comitetul este format din 11 membri titulari și 11 supleanți, nominalizați de către organizațiile
membre în parteneriatul GAL Dealurile Tîrnavelor. Componența Comitetului de Selecție a fost
aprobată de AGA prin Hotărârea nr. 3 din data de 25 februarie 2016 și este postată pe site-ul
asociației: www.tarnava-mare.ro
Comisia de Soluționare a Contestațiilor – componența acesteia a fost aprobată prin Hotărârea
AGA nr. 15 din data de 14.12.2016 și este postată pe www.tarnava-mare.ro
RAPORT FINANCIAR
Principalele surse de venit în anul 2016 au fost cotizațiile membrilor, fondurile nerambursabile și, în
mică parte, venituri redirecționate din contribuția de 2%.
Termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare ale unei organizații non-guvernamentale este
de 120 de zile de la data de 31 decembrie a anului precedent, în acest termen urmând să facem în
acest Raport anual completările ce privesc raportul financiar.
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Mulțumiri!
-

Partenerilor noștri – membri ai parteneriatului public -privat GAL Dealurile Tîrnavelor
Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală
Colaboratorilor (consultanți, instituții publice sau bancare, ș.a.)
Partenerilor formali și/sau informali în proiecte și activități: fundația ProPark, Unitatea de
Management a Destinației de Ecoturism Colinele Transilvaniei, fundația Noi Orizonturi,
Vecinătatea Femeilor din Saschiz, fundația ADEPT Transilvania, TransylvaNet – Federația
pentru Patrimoniul Transilvănean
….si tuturor celor implicați în dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor
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