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INTRODUCERE
Elementele strategice ale acestui document de planificare a dezvoltării locale își au
originea și asigură continuitatea procesului de dezvoltare a teritoriului LEADER Dealurile
Tîrnavelor din perioada 2007-2013.
Asociația Grupul de Acțiune LocalăDealurile Tîrnavelor este un parteneriat public-privat
constituit în accepțiunea LEADER, partenerii care provin din mediul privat și din societatea
civilă reprezentând peste 82%. Din asociație fac parte opt comune: Albești, Apold, Daneș,
Nadeș, Saschiz și Vînători din județul Mureș, Biertan și Laslea din județul Sibiu, cu o
suprafață totală de 814km2 și o populație de 27.378 locuitori (INSSE 2011).Teritoriul GAL DT
este marcat de peisajul tradițional rural al satelor săsești din Transilvania, având o istorie
aparte și un mod armonios de conviețuire a omului cu natura prin gospodărirea preponderent
extensivă și pajiștile cu un nivel ridicat de biodiversitate, motive pentru care suprafețe
însemnate din cele opt comune membre GALsunt incluse în situri Natura 2000 șiatestate ca
zone HNV. Pe de altă parte, teritoriul se confruntă cu lipsa locurilor de muncă și a investițiilor
în ramurile prioritare de dezvoltare durabilă a teritoriului: agricultură, silvicultură și
turism, coeziune socială scăzută, migrarea tinerilor spre orașe și în străinătate, pierderea
tradițiilor și a îndeletnicirilor/activităților meșteșugărești tradiționale,afaceri agricole
necompetitive,ș.a. probleme care au fost identificate prin analiza diagnostic și confirmate prin
SWOT, aceasta din urmă oferind posibilitatea structurării factorilor de influență externi și a
celor interni. Sinergia celor două instrumente de planificare strategică folosite sprijină
implementarea SDL de către parteneriat și conduce la atingerea obiectivelor specifice pentru
dezvoltarea teritoriului LEADER Dealurile Tîrnavelor:a) creșterea atractivității investiționale
durabile microregionale și recreaționale,b) dezvoltarea rețelelor eco-sociale
microregionale pentru creșterea echitabilă social a calității vieții populației, c)conservarea
și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale (a celor protejate
în special) și d)creșterea capacității parteneriale de bună guvernare locală și
microregională.Zona LEADER Dealurile Tîrnavelor este omogenă din punct de vedere al
reliefului tipic de deal și arealul predominant forestier, caracterizată prin istorie și tradiții
comune șio relativă omogenitate din punct de vedere al dezvoltării economice a comunităților:
între 47 și 68 indice IDUL, unde comuna cu cele mai ridicat indice, Albești, este riverană
municipiului Sighișoara (pol de importanță locală). Identitatea locală este însă insuficient
asumată zonal, deși s-au făcut pași în sensul promovării sentimentuluide apartenență la
zonaDealurile Tîrnavelor, cunoscută tradițional sub denumirea de ,,Târnava Mare”, prin: a)
adoptarea și folosirea de către GAL DT a logo-ului zonei (,,scaiul vânăt”, stilizat) și b)
recunoașterea, de către localnici și factorii de opinie influenți local, a rolului important al
resurselor endogene în realizarea unei dezvoltări durabile. La aceasta din urmă a contribuit și
parteneriatul încheiat cu ProPark – Fundația pentru Arii Protejate pentru analiza aprofundată
și profesionistă a resurselor naturale – apă, sol, păduri, faună cinegetică - din teritoriul GAL
Dealurile Tîrnavelor și realizarea analizei SWOT în contextul elaborării SDL, colaborare care a
adăugat valoare procesului de planificare strategică.
Motto-ulStrategiei de dezvoltare locală a GAL Dealurile Tîrnavelor, ales încă din
exercițiul financiar anterior, este ,,Noi știm cum vrem să arate locul în care trăim”; în
spiritul acestei declarații, participarea actorilor locali a fost încurajată și stimulată de –a lungul
întregului proces de elaborare a SDL. Procedurile de mobilizare și consultare s-au
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realizattransparent, în spiritul dialogului și al negocierilor, pentru a se asigura consensul între
participanți.Practica ne-a demonstrat că actorii rurali cei mai activi în inițiative locale sunt
organizațiile fermierilor, producătorii locali, asociațiile de mediu și simpli cetățeni. Pe baza
SDL se vor documenta și justifica cererile de finanțare pentru dezvoltarea de afaceri locale
agricole și non-agricole, un demers esențial ce permite trecerea de la prioritățile și obiectivele
stabilite la proiecte concrete, acțiunile urmând a fi strâns legate de teritoriu. Bugetul SDL GAL
Dealurile Tîrnavelor reflectă prioritatea de susținere a mediului privat: 72,55% din sume sunt
destinate accesării de către diverse categorii de beneficiari provenind din sectorul privat. Deși
silvicultura este considerată domeniu prioritar de dezvoltare a teritoriului, având în vedere că
proprietarii și administratorii pădurilor din zonă sunt entități publice, că sumele necesare
pentru investiții în silvicultură sunt mari, iar PNDR 2014-2020 include măsuri dedicate susținerii
acestui sector în cadrul cărora entitățile publice sunt eligibile, în SDL nu a fost introdusă o
măsură de investiții pentru silvicultură. În schimb, sunt prioritizate prin criteriile de selecție
locală proiectele care vor adăuga valoare resurselor naturale locale (ex. ateliere de tâmplărie
ce folosesc lemn din exploatații forestiere locale).
Strategia de dezvoltare locală combină măsuri care răspund mai multor priorități de
dezvoltare rurală, menite să ducă la atingerea obiectivelor specifice și să contribuie la
obiectivele de dezvoltare rurală definite prin Reg. UE nr. 1305/2013. Măsurile sunt adresate în
special fermelor mici și de subzistență, parteneriatelor formale și informale și administrațiilor
locale și au în vedere: susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale
agricole și non-agricole, implementarea schemelor de calitate în ramurile economice
prioritare, promovarea și susținerea start-up-urilor/spin-off a investițiilor în eco-business,
orientarea diversificării și dezvoltării serviciilor sociale către toate grupurile vulnerabile din
teritoriul GAL DT, regenerarea identității culturale zonale prin refacerea obiectivelor de
patrimoniu local și activarea vieții socio-culturale, diversificarea produselor și serviciilor care
valorifică patrimoniul natural și cultural al teritoriului, extinderea capacității de participare în
rețele de cooperare națională și internațională și, nu în ultimul rând, promovarea și marketingul
teritorial. Pentru a facilita schimbul de informații, diseminarea și transferul de bune practici
în domeniul dezvoltării rurale locale, participarea la ,,rețeaua LEADER” este esențială. În acest
sens, GAL Dealurile Tîrnavelor intenționează să dezvolte proiecte de COOPERARE națională
și transnațională prin sM19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale
Grupului de Actiune Locală pentru punerea în valoare a resurselor naturale și culturale, în
special în domeniile (unul sau mai multe, integrat): arii naturale protejate,turism, lanțuri
scurte alimentare/produse și piețe locale, patrimoniu cultural material și imaterial, grupuri
vulnerabile, asociere/rețele, inovare (ex. acțiuni de promovare a resurselor locale în noi
moduri) inclusiv prin utilizarea mijloacelor IT&C și creșterea capacității organizaționale a
structurilor asociative și administrațiilor locale. Elaborarea și implementarea SDL,,de jos în
sus” sau ,,de la bază spre vârf” este ,,firul roșu” al celor două mari categorii de acțiuni
desfășurate de GAL Dealurile Tîrnavelor: animarea (facilitarea activităților/a depunerii
proiectelor, în special) și dezvoltarea comunităților locale prin proiecte inițate de actori locali,
care corespund obiectivelor definite în urma consultării publicului interesat, în timp ce
responsabilitatea decizională aparține unui Comitet de Selecție format din 11 reprezentanți ai
partenerilor, care pun la dispoziție expertiză și resurse necesare pentru implementarea
Strategiei de dezvoltare locală a GAL Dealurile Tîrnavelor.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite
Teritoriul: Caracteristici geografice:Teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor este situat în
centrul țării (Regiunea de Dezvoltare Centru), ocupând cea mai mare parte a nordului și nordestului Podișului Hârtibaciului, subunitate a Podișului Târnavelor, principala componentă
regională a Depresiunii Colinare a Transilvaniei.Cele 8 comune care formează teritoriul LEADER,
acoperă porțiuni din două județe învecinate: Biertan și Laslea- din județul Sibiu și Albești,
Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz și Vînători – din județul Mureș. Comunele Albești, Apold, Daneș
și Nadeș se învecineazăcu municipiului Sighișoara, polul urban și centrul istoric, economic și
social al zonei.Altitudinea minimă a teritoriului se înregistrează în lunca Târnavei Mari și este
de 330 m, cea maximă atinge o cotă de 829 m în estul arealului, în timp ce altitudinea medie
este de circa 450 m.Clima:teritoriul se încadrează în climatul temperat continental, cu
temperaturi medii multianuale care descresc ușor de la vest la est, de la circa 8,7 grade Celsius
la valori în jur de 7,8 grade. Temperatura maximă şi minimă absolută (care reflectă într-o
anumită măsură gradul incipient de aridizare în zona de culoar a climei şi de ameliorare a
acesteia în zona deluroasă împădurită), cu posibilitate de repetare la un anumit interval de
timp, a fost de +38.10°C (în data de 7.09.1946 la Staţia Sighişoara) şi –31.40°C (în 13.01.1943,
la Sighişoara).Precipitațiile sunt cuprinse între 620 mm media multianuală în vestul arealului și
810 mm spre rama estică. Infrastructura de acces a teritoriului GAL: accesul terestru în cadrul
teritoriului GAL și cu exterioriul acestuia este asigurat de rețeaua de acces rutier, fie prin
conectarea directă a comunelor la DN 13-E60, fie prin drumuri comunale la DN 14 SighişoaraMediaş, sau prin DJ 106 care leagă Sighişoara(Mureș) de Sibiu. Fiecare comună este acoperită
de propria reţea de drumuri comunale care leagă satele aparţinătoare. Distanţele între satele
aparţinătoare şi centrele de comună este de max. 10 km. Sunt comune pe teritoriul cărora a
fost modernizată infrastructura de drumuri forestiere, utilizate acum și de către turiștii amatori
de ciclism. Puţine drumuri comunale sunt asfaltate, majoritatea sunt drumuri pietruite sau
drumuri ,,de pământ”, îndeosebi în satele aparţinătoare. Infrastructura drumurilor este
afectată permanent de alunecări de teren datorate precipitaţiilor abundente și structurii
geologice a solului. Toate administraţiile locale au cuprins în strategiile proprii de dezvoltare
locală investiţii în infrastructura locală de drumuri comunale, agricole, forestiere şi vicinale.
Localităţile din teritoriul GAL au acces direct și/ sau prin legături intermediare (Sighişoara,
Dumbrăveni , Mediaş, Sibiu) la principale reţele de cale ferată din ţară cu conexiuni externe,
către capitalele europene: Budepesta, Praga şi Viena. Utilități de bază/ apă – canal: Lungimea
totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile în teritoriul GAL este de 52 km (INSSE,
2013), acoperind parțial centrele de comună, cu o capacitate de procesare de 1735 m3/zi,
respectiv de 280 mii m3/an. Diferența necesarului de apă de consum provine din stratul freatic
extrasă prin puțuri/fântâni, fără a fi procesată pentru potabilizare. În aceste condiții, în
periodele secetoase, aprovizionarea tuturor localităților cu apă de consum devine
problematică. Rețeaua de canalizare de 19 km (INSSE, 2013) nu poate crește atractivitatea
investițională în locuire sau antreprenorială a teritoriului GAL. Sisteme de încălzire: volumul
de lemn de foc (principalul combustibil utilizat pentru încălzire) asigurat de exploatarea
fondului forestier al teritoriului GAL este de 10 % față de necesarul pentru încălzirea celor
10.275 gospodării cu încălzire cu lemn (din care 20% cu centrală). Cererea de lemn de foc este
în creștere, datorită scăderii consumului de gaze naturale furnizate pentru încălzire, chiar dacă
lungimea rețelei de furnizare a gazelor naturale este în creștere (de la 104 km în 2002 la 113
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km în 2013).Energie electrică: teritoriu GAL este alimentat cu energie electrică din sistemul
energetic național prin liniile electrice de înaltă tensiune LEA 110 KV. Rețeaua de joasă
tensiune cu transformatoare aeriene poziționată de-a lungul rețelelor stradale în localități
aparține și este administrată de principalii furnizori naționali ENEL România și SC Electrica SA.
Comunicații: telecomunicațiile fixe sunt asigurate în toate localitățile GAL prin centrale
telefonice digitale aparținând furnizorului specializat Telekom. Telecomunicațiile mobile/GSM
sunt asigurate de infrastructura și serviciile principalilor furnizori lanivel național: Orange,
Vodafone, Cosmote. Resurse naturale. Structura utilizării terenurilor și biodiversitate:GAL
Dealurile Tîrnavelor reprezintă un teritoriu exclusiv rural cu o suprafață totală de 814 km².
(INSSE). Principala resursă naturală locală, suprafața agricolă de 46.310 ha(56,9% din teritoriul
GAL) este compusă din: 37,21% suprafețe arabile, 33,52% pășuni, 25,83% fânețe, 1,93% livezi și
pepiniere pomicole și 1,50%vii și pepiniere viticole. Pădurile (și altă vegetație forestieră), o
altă resursă cheie a teritoriului GAL, acoperă 30.495 ha(INSSE 2014: 37,5% din suprafața totală).
Fondul forestier este de 21.392 ha, din care 70% cu rol de protecție, iar 13.200 ha sunt incluse
în arii protejate. Apele (și bălțile) ocupă 672 ha (0,8% din suprafața totală a teritoriului) în
bazinului hidrografic al râului Târnava Mare (peste 324 km de cursuri de apă, cu un debit mediu
multianual de 10 m3/sec) care traveresează teritoriul GAL de la Est la Vest. Biodiversitatea
excepțională a teritoriului GAL, conservată prin modelul rețelelor eco sociale tradiționale
locale este confirmată prin certificarea ca terenuri cu valoare naturală ridicată (HNV) a
54.582,65 ha (67,05% din suprafața GAL) aparținând comunelor: Apold, Biertan, Laslea, Saschiz
și Vânători. Toate comunele membre GAL au pe teritoriul lor arii protejate incluse în rețeaua
ecologică europeană Natura 2000. 4 situri de importanță comunitară (ROSCI) acoperă peste 74%
din teritoriul GAL, iar cele 2 situri de importanță avifaunistică (ROSPA) acoperă aproape 64%
din teritoriul GAL. Aceste condiții biosistemice susțin o faună diversă, în care cea mai bine
reprezentată specie de interes cinegetic este căpriorul și populații însemnate de cerb, urs, lup,
mistreț, iepure comun, fazan, etc.Potențialul cinegetic și piscicol al teritoriului GAL este
afectat de amenințările comune la adresa biodiversității: extinderea intravilanului,
management al deșeurilor și turism necontrolat, braconaj și gradul redus al educației ecologice
publice cauzate de pierderea valorilor tradiționale.Populația (caracteristici demografice–
resurse umane):populația stabilă a teritoriului GAL (conform INSSE 2011) este de 27.378 de
locuitoriîn scădere cu 0,2% (57 persoane) față de populația stabilă declarată la recensământul
din 2002.Densitatea populației este de doar33,6 locuitori/km2(față de 86
locuitori/km2,densitatea medie a populație în județul Mureș sau de 69,2
locuitori/km2densitatea medie în județul Sibiu).Structura pe sexea populației este echilibrată:
13.766 femei (50,28%) și 13.612 bărbați (49,72%). Structura de vârstăa persoanelor cu domiciliul
stabil în teritoriul GAL ne permite evaluareagrupurilor sociale reprezentative pentru
dezvoltarea teritoriului și a serviciilor de bază, astfel: copii (0 – 14 ani), reprezintă22,43% din
populația GAL; tinerii (15 – 34 ani) 28,9 % din populația GAL care, împreună cu adulții (35 – 64
ani) 35,78%,formeazăpotențialul de forță de muncă a teritoriului GAL (64,64%). Vârtsnicii cu
nevoi speciale (65 – 85+ ani) reprezintă 12,93% din populația GAL.Structura etnică a populației:
români-17.142 pers. (62,6%), romi-5.387 pers. (19,7%), maghiari-2.666 pers. (9,7%), germani639 pers. (2,3%), altă etnie-26 pers (0,1%), informație indisponibilă-1518 pers. (5,5%), indică
ponderea în creștere a populației de etnie romă, minoritate confruntată cu
problematicacomplexă a riscului social.Educație – formare profesională: la nivelul anului 2011,
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în teritoriul GAL DT funcționau un număr de 8 unități școlare, câte una/comună, având o
populație școlară de 3.816 elevi și personal didactic în număr de 284 de persoane. Se remarcă
o tendință de scădere anuală a numărului de elevi. Infrastructura fizică educațională se
prezenta astfel: 176 de săli de clasă, 20 de laboratoare școlare, 2 terenuri de sport și 372 de
pc-uri.Pregătirea profesională a agricultorilor, a administratorilor de ferme este asigurată de
furnizori de formare profesională din afara teritoriului GAL (Camerele Agricole Județene/OJCA,
ONG-uri, SRL-uri) în general prin programe de formare profesională organizate în cadrul unor
proiecte cu finanțare nerambursabilă.Sănătate: infrastructura medicală de pe teritoriul GAL DT
este deficitară. În anul 2011 erau înregistrate un număr de 16 cabinete medicale de familie, 2
cabinete stomatologice și 6 farmacii.Personalul medical era compus din 6 medici, 14 medici de
familie, 4 stomatologi, 4 farmaciști și 20 de persoane personal sanitar mediu.Personalul și
dotările existente sunt insuficiente pentru a satisface nevoile locuitorilor, mai ales ale celor
din satele aparținătoare comunelor GAL. Asistență socială: beneficiarii de servicii sociale sunt
în principal vârstnicii, persoanele cu dizabilități și copiii, prin programe de asistență la
domiciliu, case de tip familial, centre pentru îngrijirea vârstnicilor. Infrastructura de servicii
sociale primare sau specializateeste subdezvoltată, chiar dacă teritoriul se confruntă cu situații
de risc social precum: analfabetism, abandon școlar, lipsa educaţieiigienico-sanitare, violență
domestică, nivel de venituri scăzut - șomaj, condiții precare de locuire în special pentru grupuri
sociale defavorizate: copii – tineri, femei, vârstnici, în special celor aparținând minorității
rrome. Comunele Nadeș, Saschiz și Vânători au o valoare a coeficientului IDUL sub 55. Conform
clasificării realizate în Atlasul zonelor rurale marginalizate şi al dezvoltării umane locale în
România privind rata marginalizării, pe teritoriul GAL DT se regăsesc localităţi cu marginalizare
severă ( 24+%): Apold, Nadeș și Vînători și comune cu marginalizare peste medie (12 – 24%):
Saschiz, Laslea și Biertan. Organizarea socială și instituțională: cele opt APL se confruntă cu
probleme privind capacitatea administrativă scăzută de dezvoltare locală și pentru furnizarea
serviciilor pentru populație (inclusiv IT). ONG-urile sunt numeroase, dar marea majoritate nu
au sedii funcționale. Acestea trebuie sprijinite să lucreze integrat pentru asigurarea calității
vieții locuitorilor din GAL DT. Responsabilitatea socială a mediului de afaceri este redusă,
existând un număr redus de firme în teritoriu (206 – anul 2011), cu un număr mic de angajați
(1935 – anul 2011). Satele săseşti din zona Târnava Mare/Dealurile Târnavelor erau renumite
până în secolul XX pentru organizarea lor socială și profesională. Locuitorii erau organizați în
vecinătăți, iar diverșii meşteşugari (olari, cojocari, dogari, tâmplari, ţesătorie şi broderie,
zugravi-tecuitori, fierari, etc.) erau organizați în bresle. Centralizarea decizională
administrativă a ultimelor decenii ale secolului trecut, pierderea valorilor sociale prin migrarea
sașilor și prin promovarea media a unor modele în opoziție cu cele tradiționale au condus la
pasivitate și scepticism civic. Într-ajutorarea și implicarea civică se restrânge la cercul familiei
extinse și al vecinătății. Parteneriatele au apărut condiționate de criteriile de eligibilitate ale
surselor de finanțare nerambursabilă. În timp acestea au condus la rețele de cooperare civice
în domeniul agricol și al patrimoniului cultural și natural. Cea mai importantă și reprezentativă
structură partenerială dedicată dezvoltării teritoriului GAL este Asociaţia „Grupul de Acţiune
Locală Dealurile Tîrnavelor”, înființată în anul 2007 pe baza principiilor LEADER, de către
reprezentanți ai
autorităților locale, societății civile și ai mediului de afaceri din
zonă.Activități economice: structura tradițională a economiei teritoriului GAL DT are ca ramuri
principaleagricultura și silvicultura (sectorul primar), alături de care în ultima decadă a evaluat
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serviciul terțiar, în special turismul rural și cultural și datorită facilităților de acces auto, CF și
a proximității municipiului Sighișoara, au apărut primele investiții externe în sectorul secundar
neagricol (echipamenteelectrice).Agricultura: majoritatea celor peste 2.400 de exploatații
agricole de pe teritoriul GAL DT sunt ferme mici, existând totodată și ferme medii și mari. În
aceste ferme mici lucrează între 30%-60% din populația activă din comunitățile teritoriului GAL,
majoritatea ca lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremunerați. Cu toate acestea,
există un deficit de forță de muncă atât calificată și necalificată datorită: (1)îmbătrânirii forței
de muncă, majoritatea conducătorilor exploatațiilor agricole au depășit vârsta pensionării; (2)
migrației sezoniereîn țări ale UE, antreprenorii locali neputând concura cu salariile pe care
muncitorii necesari le primesc în țările vestice pentru aceleași tipuri de activități, (3)număr
mic de firme în sectorul agricol (12), cu puțini angajați (57) – date INSSE, 2011.
Zootehnia:Pajiștile care acoperă cca 60% din suprafața agricolă a teritoriului GAL au creat
profilul agricol dominant. Calitatea HNV confirmată a acestor pajiști este datorată creșterii
tradiționale a vitelor mari (vaci și bivoli) de către populația de etnie germană. Modificarea
structurii turmelor și cirezilor comunale (scăderea numărului bovinelor crescute în gospodării
vs. creștereanumărului caprinelor și ovinelor - cu 60% de la 46.433 oi în 2011 la 74.834 oi în
2014 și a bovinelor în ferme mari specializate) este un efect al migrației etnice, dar și o
amenințare la adresa eco-agro sistemelor locale și a serviciilor furnizate de către acestea
princreșterea încărcăturii de animale/ha și deteriorareapatrimoniului natural prin
suprapășunat. Marea parte a laptelui produs local este preluat de către mari firme procesatoare
din afara teritoriului GAL. Acestea au susținut sistemul local de colectare (centre de colectare,
tancuri de colectare și răcire în fermele mai mari). Laptele necolectat se procesează sub forma
de brânzeturi la nivel de unitate (fermă, stână), puține fiind autorizate sanitar-veterinar, al
siguranței alimentare.Nu există în teritoriul GAL DT niciun punct de sacrificare al animalelor
autorizat conform cerințelor sanitar-veterinare și de siguranța alimentelor. Singura unitate de
procesare a cărnii din teritoriu areo capacitate insuficientă de procesare în raport cu
potențialul zootehnic, calitatea cărnii și cerințele pieței. Infrastructura de sprijin a afacerilor
agricole este deficitară, neexistând piețe și târguri agro-alimentare, parcul de utilaje agricole
fiind redus/învechit, neexistând servicii specializate de reparații pentru utilaje agricole.Profilul
producției agricole vegetale este unul mixt, în care se îmbină, în principal, cultivarea
cerealelor, a legumelor și fructelor, a plantelor tehnice (exista culturi de plante tehnice,
rapiță, floarea soarelui, soia și specific zonei: hamei – cu cel mai mare producător din țară și
rabarbăr - planta folosită în alimentație pentru fabricarea gemului și siropului tradițional în
teritroiul GAL). Au fost înființate cinci puncte autorizate de procesare legume și fructe, cu
posibilitate de procesare în cele două unități care prelucrează fructe și legume certificate
ecologic. Cu toate acestea, infrastructura de colectare, valorificare și procesare este
deficitară, astfel, nivelul de prelucrare și procesare al materiilor prime obținute nu ajunge să
acopere nevoile comunităților din GAL.Agricultura ecologică este aplicată pe o suprafață de
153 ha în ferme mari, dar și în ferme micicu suprafețe de teren certificate ecologic sau în
conversie (livezi și plante de nutreț).Nu există sisteme de irigare a terenurilor, apa fiind
utilizată în special pentru animale, (72 de adăpători/ fântâni în corpurile de pășune).Serviciile
suportpentru dezvoltarea afacerilor agricole sunt asigurate de GAL și de firme de consultanță
specializate (5) în domeniul afacerilor agricole (planuri de afacere, dezvoltare,
finanțare).Agricultorii se confruntă cu dificultăți privind transferul de tehnologii competitive,
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accesul pe piața de desfacere specializată a produselor (ecologice). Cu toate acestea există
semnale ale revirimentului agriculturii locale: exploatații diverse (mici, medii, mari,
ecologice), număr de animale în creștere, inițiative de formare profesională a forței de muncă,
tradiții agricole reinițiate, inițiative antreprenoriale, branduri locale.Silvicultură - vânătoare:
În ciuda resurselor forestiere semnificative, în teritoriu activează doar 7 firme din sectorul silvic
și exploatare forestieră (32 de salariați-anul 2011). Infrastructura cinegetică este
învechită.Resursele silvice și cinegetice sunt slab valorificate pe plan local.Turism:
infrastructura turistică din teritoriul GAL DT includea în anul 2013 un număr de 31unități de
primire turistică (capacitate totală de cazare 266 locuri), în principal pensiuni agroturistice 26, dar și 2 hoteluri, 2 moteluri și o tabără pentru copii (față de 7 unități de primire turistică
înregistrate în anul 2011).Tipurile de turism practicate pe teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
sunt: de agrement, cultural, culinar, rural, agroturismul, ecoturismul - activități ,,outdoor”–
cycling, călărie, etc. Poziţionarea microregiunii în „inima triunghiului săsesc” dintre Braşov,
Sighişoara şi Sibiu, face ca această zonă să devină o destinaţie importantă în contextul
circuitului turistic transilvănean şi permite accesul unui număr ridicat de vizitatori în zonă.
Povestea Satelor Săseşti din Transilvania devine tot mai cunoscută pe plan internaţional şi
atrage tot mai mulţi vizitatori şi turişti. Valoarea culturală a teritoriului și implicit creșterea
numărului de turiști anual determină dezvoltarea sectorului turistic din teritoriul GAL DT.
Infrastructura turistică este subdezvoltată față de cererea turistică, necesitând îmbunătățiri
sub aspectul creșterii numărului de locuri de cazare prin construirea de agropensiuni noi și
structuri de cazare care să se potrivească profilului diverselor tipuri de turiști (ex.
campinguri).Sectorul non-agricol productiv este insuficient dezvoltat. Comuna Albești,
riverană municipiului Sighișoara, este polul de dezvoltare industrial al teritoriului, în această
comună fiind concentrate firmele care desfășoară activități productive (fabricarea textilelor,
echipamente electrice, construcții metalice, etc.). În celelalte comune activitățile de
producție și meșteșugărești sunt aproape inexistente. Lipsa serviciilor pentru populație
reprezintă un inconvenient pentru locuitorii din teritoriul GAL DT, aceștia fiind nevoiți să
parcurgă distanțe considerabile pentru a obține produsele sau serviciile care le sunt necesare,
pe care se găsesc cel mai adesea doar în mediul urban.Patrimoniul cultural -construit:
teritoriul GAL găzduieşte două situri înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO, în
localităţile Saschiz şi Biertan. Pe lângă acestea, zona este renumită pentru bisericile fortificate,
cetăţile de refugiu şi conace construite atât în stil arhitectural săsesc, cât şi maghiar, dovadă
a multietnicităţii. Comunele din GAL DT se confruntă cu situaţii în care monumente istorice de
categoría A sau B sunt în stare de degradare continuă.Teritoriul însumează un număr de 90
monumente înscrise în Lista Monumentelor Istorice (4 obiective de UNESCO, 53 obiective A, 29
obiective B și alte 4 obiective). Pe lângă acestea, există nenumărate clădiri pe care
comunitățile locale le recunosc ca făcând parte din patrimoniul local, chiar dacă acestea nu
sunt clasificate ca obiective de patrimoniu. Marea majoritate a acestora se află în proprietatea
persoanelor fizice cu venituri limitate, implicit într-o stare de degradare care afectează
calitatea vieții locuitorilor și aspectul tradițional, atractivitatea turistică a satelor. Imaterial:
calendarul anual de evenimente laice și religioase era organizat și aplicat cu implicarea
organizată a întregii comunități. Folclorul local, valorile și tradițiile cooperării interetnice au
dispărut odată cu plecarea populaţiei de etniegermană, însă există iniţative izolate în teritoriu
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pentru revitalizarea lor. În fiecare comună există cel puțin un ansamblu focloric de dansuri și
cântece românești, maghiare și un ansamblu al etniei rrome.
CAPITOLULII: Componența parteneriatului
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor s-a constituit ca parteneriat
public – privat în 2007 în accepțiunea programului LEADER, membrii fondatori dispunând de
resurse umane, logistice și expertiză pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.
Până în prezent s-au operat două modificări ale componenței parteneriatului: atât prin
renunțarea unora dintre membrii care, fie nu mai aveau activitate, fie și-au schimbat statutul
juridic, cât și prin cooptarea de noi membrii care și-au manifestat dorința și interesul de a
sprijini dezvoltarea socio-economică și culturală a zonei.
Parteneriatul cuprinde la ora actuală 47 de membri, 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 ONG-uri: asociații și fundații.
Parteneriatul nu include nici o persoană fizică (fără personalitate juridică) – după cum reiese
și din Anexa 3 la SDL- Componența parteneriatului.
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 (prezentat în cap. XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor
depuse în cadrul SDL).
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.
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; (anexat statutul fundației ADEPT Transilvania, cf. CS 2.5)
- 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
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- Asociație de femei: Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz/CS 2.4 (anexat statutul)
- Asociație de tineret: Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz/CS 2.3 (anexat statutul)
AGRICULTURA este sector prioritar de dezvoltare a teritoriului, forma asociativă relevantă în
acest domeniu fiind Cooperativa Agricolă Fermierul Transilvănean (ref. CS2.6)
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, Bere de Saschiz SRL, 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
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 PFAși 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
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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.
CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și
amenințărilor)
Analiza SWOT a fost aplicată elementelor definitorii, relevante pentru teritoriul LEADER GAL
Dealurile Tîrnavelor, așa cum au reieșit din analiza diagnostic și în funcție de domeniile
prioritare de dezvoltare relevate de analiză:
- TERITORIUL
PUNCTE TARI (+)
PUNCTE SLABE (-)
-biodiversitate excepțională: 6 situri Natura -deteriorarea stării de conservare/ calității
2000: 2 SPA (64% din teritoriul GAL DT), 4 SCI resurselor naturale zonale (sol, apă,
(74,8%); habitate mozaicate și diversitate de biodiversitate),
surse
tradiționale
de
specii/ terenuri agricole cu valoare naturală dezvoltare locală;
ridicată – HNV: 67,2% în GAL DT;
-stadiu redus de dezvoltare a infrastructurii
-terenuri degradate împădurite;
de management a resurselor naturale (apă -cursuri naturale de apă, neregularizate – canal, biodiversitate silvică, faună), de
starea corpurilor de apă bună;
management al deșeurilor (M08/6B);
-accesibilitate auto și feroviară bună dinspre -valorificare (valoare adăugată) redusă,
principalele centre urbane (Târgu Mureș, nesustenabilă a resurselor naturale ale
Sibiu, Brașov, Sighișoara)
teritoriului GAL (M02/2A);
-infrastructura de acces acoperă întregul -nereglementarea sau absența controlului
teritoriu - între localități: drumuri comunale, transportului motorizat în zonele de
forestiere, agricole, trasee de biciclete;
patrimoniu natural protejat;
-utilități publice: energie electrică și -extindere nerațională a intravilanului
comunicații (telefonie și broadband)
localităților;
-proces general de actualizare PUG-uri.
-grad redus de coeziune teritorială zonală,
lipsa abordării comune a dezvoltării
teritoriale sau sectoriale
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-abordarea
integrată,
teritorială
a -constrângeri naturale: reducerea regimului
managementului (infrastructurii) resurselor hidric (secetă prelungită), lipsa apei pentru
naturale;
consum pentru perioade mari, fenomene
-potențialul IT&C și al media de a sprijini naturale extreme (doborâturi de la vânt);
dezvoltarea rurală și a depăși provocările -riscuri și amenințări asupra biodiversității:
impuse de distanță;
incendii forestiere (în liziere), agenți
-utilizarea de tehnologii inovative care să fitopatogeni (în arborete de rășinoase), boli
asigure un management eficient al resurselor (rabie, pestă, trichineloză), tăieri ilegale în
naturale și depășirea riscurilor asociate afara fondului forestier public/pășunatul în
schimbărilor climatice;
fond forestier, braconaj, câini (hoinari,
-curentul global de conștientizare publică și ciobănești fără jujeu), substanțe chimice
sprijinul
UE
pentru
conservarea nocive utilizate în agricultura intensivă,
biodiversității și investiții în infrastructura de tulburarea liniștii faunei (transport motorizat
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apă/apă uzată; cadrul legal de protecție și off-road, turism necontrolat), depozitarea de
conservare a resurselor naturale.
deșeuri în liziere, pe malurile apelor
POPULAȚIA (RESURSE UMANE)
PUNCTE TARI (+)
PUNCTE SLABE (-)
-proporție mare a populației cu potențial de -depopularea satelor/ migrația tinerilor la
muncă (57% - 20/64 ani) și a populației tinere orașe și în străinătate/ forța de muncă
(30% - 0/19 ani);
ocupată în ramurile tradiționale îmbătrânită
-densitatea mică a populației (33,6 și în scădere;
loc./km2);
-programe educative neadaptate domeniilor
-multietnicitate (români, maghiari, sași, strategice de dezvoltare locală (inclusiv a
rromi), diversitatea cultelor religioase;
celor cu finanțare); rata scăzută de
-nr. absolvenților de învățământ superior promovabilitate/absenteism/abandon – rata
este în creștere;
analfabetismului de 3,78% (față de media pe
-raporturi echilibrate între femei/bărbați țară: 1,36%);
(50-50%);
-pondere mare a forței de muncă
-calitatea vieții ridicată dpdv. al cadrului inactive/venituri salariale mici, variabile de
natural și cultural.
la an la an (78,8% -INSSE, 2011);
-lipsă servicii locale de evidență a populației
(mulți etnici rromi fără acte de stare civilă);
-cabinete medicale nemodernizate, lipsa
cabinetelor stomatologice;
-categorii largi de populație săracă - grad
scăzut de incluziune a grupurilor sociale
defavorizate, nivel redus al clasei de mijloc;
-infrastructură precară pentru furnizarea
serviciilor sociale ptr. grupurile defavorizate
majoritare: copii, vârstnici, comunitatea
rromă; creșterea numărului beneficiarilor de
plăți sociale - beneficii sociale (absența
furnizării măsurilor complementare, active
pe piața muncii) (M06/6B, Axa 5.2 – POCU);
-lipsa locuințelor sociale publice/clădiri
improprii, cu rezidenți numeroși
-afaceri rurale nonagricole, meșteșugărești
puține și necompetitive (M10/6A)
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-servicii financiare, programe de facilitare a -politici educaționale (național – local)
relocării populației tinere în mediul rural/ neadecvate nevoilor practice de educație
locuire, instruire – formare profesională, (profesională) specifice mediului rural;
start - up afaceri nonagricole, etc;
-pierderea cunoștințelor tradiționale -impactul crescut al proiectelor de promovarea modelelor sociale ,,urbane”
dezvoltare (utilități, servicii sociale, etc.) opuse stilului de viață rural: activ, sănătos,
asupra calității vieții din comunități;
igienic, voluntar, de cooperare comunitară;
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-valorificarea
serviciilor
IT&C
pentru -fenomenele
de
segregare
socială,
îmbunătățirea serviciilor sociale și a calității accentuarea stării de sărăcie în mediul rural
vieții în mediul rural.
– tratată ca zonă socială defavorizată.
- ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ PUNCTE TARI (+)
PUNCTE SLABE (-)
-păstrarea formelor tradiționale, informale -pierderea valorilor și a instrumentelor
de organizare socială: vecinătățile
sociale de aplicare a lor - structurile
-infrastructura școlară și corpul didactic din asociative
tradiționale:
comunitare
zonă; licee cu profil agricol în orașele (vecinătatea) și profesionale (breslele);
apropiate: Sighișoara și Dumbrăveni
-capacitate instituțională, coeziune și
-unități de rezidență pentru vârstnici, cooperare scăzută (publică și privată) pentru
îngrijirea vârstnicilor la domiciliu, farmacii
dezvoltarea locală;(M01/1B)
-cabinete medicale umane și veterinare în -implicare socială, comunitară scăzută a
fiecare comună
persoanelor cu funcții publice, a cetățenilor;
-existența spațiilor disponibile pentru -identitate teritorială zonală (Dealurile
extinderea infrastructurii cu rol social
Tîrnavelor) neasumată local de membrii GAL;
-păstrarea formelor de educație culturală -atitudine pasivă, reactivă față de dispora
informală (ansambluri folclorice românești, teritoriului GAL, nepercepută ca o resursă de
maghiare, săsești și rrome)
dezvoltare.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-rolul crescut al societății civile (structurate -scăderea gradului de competivitate, acces
– ONG) în procesele de dezvoltare locală – pe piața externă a serviciilor, produselor
grad de conștientizare, resurse alocate, locale promovate individual;
dezvoltare organizațională; conștientizarea și -absența
unei
abordări
integrate,
asumarea responsabilității sociale a mediului parteneriale a dezvoltării teritoriului GAL
de afaceri; resurse nerambursabile dedicate poate conduce la pierderea/ utilizarea
construcției parteneriatelor public – private și ineficientă a resurselor atrase și la capacitate
dezvoltării partenerilor sociali (societate scăzută de a influența politici, decizii de rang
civilă și mediul de afaceri);
superior;
-accesul la resurse facilitate de participarea
în rețele de cooperare naționale și
internaționale
- ACTIVITĂȚI ECONOMICE – SECTOR PRIMAR, SECUNDAR
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
-creșterea cifrei de afaceri în domeniile -majoritatea exploatațiilor agricole sunt mici
tradiționale: agricultură, silvicultură – (terenuri
fărâmițate,
neintabulate)
vânătoare);
familiale de subzistență, cu clădiri și utilaje
-productivități și produse eco agricole (rase, uzate, neîntreținute, în paragină; (M03/2A)
culturi,
favorabilitate
pentru
culturi -cererea locală de produse agricole nu este
horticole);
acoperită din surse locale sau prelucrate/
-metode de management și cunoștințe procesate local (M02/2A, M03/2A)
tradiționale agricole și silvice;
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-apariția și dezvoltarea unor investiții private
în agricultură, exploatare forestieră, servicii;
fertilizarea terenurilor agricole preponderent
cu îngrățăminte naturale;
-dezvoltarea sectorului secundar industrial –
fabricarea de echipamente, mașini și utilaje
(investiție
strategică
în
fabricarea
echipamentelor electrice);

-starea deficitară a infrastructurii de sprijin a
afacerilor rurale (târguri, piețe locale,
unități de procesare, abatoare, utilaje și
service agricol, sisteme de irigații, etc.),
neaplicarea schemelor de calitate ptr.
produse agricole (M04/3A, M05/3A, M08/6B,
M10/6A)
-lipsă atractivitate locuri de muncă în
agricultură, silvicultură, turism;
-aport mic al activităților economice
tradiționale la bugetul local – mult sub
potențialul teritoriului; număr mic al IMMurilor, exploatații agricole mijlocii și mari.
AMENINȚĂRI
-crize economice și financiare care pot afecta
economia teritoriului GAL;
-dependența totală de procesatorii și
furnizorii de servicii externi pentru
valirificarea materiei prime locale;
-includerea produselor procesate industrial
preponderent în alimentația populației;
-pierderea obiceiurilor de economisire
tradiționale și de evaluare a investițiilor pe
baza calității acestora;
-creșterea gradului de infracționalitate
agricolă și silvică;

OPORTUNITĂȚI
- creșterea atractivității investiționale a
teritoriului d.p.d.v. al disponibilității și
calității resurselor naturale, susținerea
investițiilor pentru dezvoltare de lanțuri
scurte alimentare, piețe locale, etc.
-capacitate
antreprenorială
locală
(asociativă, clustere) și competivitatea
produselor, servicilor locale
aliniate la
standardele externe (scheme de calitate).
-valorificare
transfer
de
tehnologii
performante și know-how în agricultură
(ferme biodinamice, eco), silvicultură
(utilaje, GIS); colaborare în domeniul
cercetării, inovării cu parteneri externi
(universități, ONG, centre de cercetare –
dezvoltare), marketing teritorial
- TURISM PUNCTE TARI (+)
PUNCTE SLABE (-)
-structuri de cazare turistică în toate -lipsă strategie de dezvoltare turistică a
comunele din teritoriul GAL DT
zonei, lipsă personal calificat, ghizi locali:
-creștere a turismului de tranzit – restaurante -obiective turistice și trasee tematice,
și servicii de alimentație publică
neamenajate, acces greu la utilități care
-potențiale trasee turistice de drumeții și deservesc obiectivele turistice, servicii și
cicloturism identificate de ONG-uri locale, promovare neprofesioniste;
pun în valoare patrimoniul natural și cultural -infrastructură de sprijin și capacitate redusă
-brand regional, în dezvoltare, pentru a spațiilor și serviciilor de cazare (un singur
ecoturism: Colinele Transilvaniei
camping); colaborare redusă între operatori
-aprox. 100 de km de traseu de cicloturism din turism cu producători și procesatori
amenajat în zonă
locali; lipsă sisteme de monitorizare și
asigurare a securității turiștilor (inf. despre
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-infrastructura fizică de acces la obiectivele profilul turiștilor, lipsă ghidaj media,
de patrimoniu – drumuri
necunoaștere limbi străine/lipsa cursuri de
comunicare; ofertă scăzută de servicii
turistice în sezonul rece);
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-diversificarea, integrarea și creșterea -oferte de muncă atractive în străinătate în
calității
infrastructurii,
produselor
și domeniul turismului; superficialitate în
serviciilor turistice locale – adaptate nișelor practicarea agroturismului de către localnici;
turistice competitive: turism cultural, eco- legislație restrictivă și în defavoarea micilor
outdoor-de aventură, etc;
întreprinzători (avize, taxe similare pentru
-includerea
educației
generale,
de investiții în agroturism cu cele ptr. hoteluri)
specialitate și profesionale ca fundament al -creșterea gradului de sărăcie a populației
dezvoltării turistice a teritoriului GAL;
dăunează turismului/ lipsă responsabilitate
-promovarea externă a zonei teritoriului GAL socială a actorilor din turism/ inechitatea
(Podișul Transilvaniei: Brașov – Sibiu – repartizării benefiiciilor din turism.
Sighișoara)
- PATRIMONIU CULTURAL – MATERIAL ȘI IMATERIAL
PUNCTE TARI (+)
PUNCTE SLABE (-)
-obiective culturale: 2 situri UNESCO, cetăți -nivel scăzut de conștientizare a valorii
și biserici fortificate categ. A si B, obiective culturale a proprietății, a măsurilor,
de patrimoniu de importanță locală;
posibilităților de restaurare;
-meșteșuguri, colecții – muzee private -numărul mare al obiectivelor de patrimoniu
funcționale; implicarea bibliotecilor în aflate în stare de degradare avansată;
păstrarea patrimoniului imaterial local, -intervenții
greșite
pentru
conștientizarea rolului cultural jucat de amenajarea/restaurarea obiectivelor de
biblioteci în comunitățile rurale din teritoriul patrimoniu - preluarea metodelor de lucru
GAL;
tradiționale ,,din văzute și din auzite”;
-inițiative
locale
de
conservare
a -prețul mare la manopera lucrărilor
patrimoniului construit, de regenerare a profesionale de restaurare; practicarea
patrimoniului imaterial local, a identității meșteșugurilor este considerată de o parte a
culturale locale.
populației ca ceva ,,rușinos” și neprofitabil;
lipsa specialiști urbanism în APL (arhitecți)
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-valorificarea resursele imateriale create de -alterarea valorilor de patrimoniu (obiective
recunoașterea internațională (situri Unesco) restaurate,
produse
și
servicii
a valorii patrimoniului cultural local - meșteșugărești) din cauza suprapromovării
parteneriate/ rețele de cooperare cu lor turistice;
organizații culturale, profesionale; creșterea -cadru legislativ sectorial fără resurse,
conștientizării publice asupra valorilor posibilități de aplicare, sau aplicat trunchiat,
patrimoniale locale; apariția unor noi politici deficitar;
și surse de finanțare pentru conservarea -pierderea identității culturale a satelor din
obiectivelor de patrimoniu;
teritoriul GAL DT/ neincluderea condițiilor de
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-abordare strategică integrată a teritoriullui conservare a acestora
GAL de conservare a patrimoniului cultural și dezvoltare urbanistică.
a unui Plan de Acțiuni aferent aplicat
consecvent
cu
implicarea
factorilor
interesați;

în

planurile

15
de

CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
În urma desfășurării proceselor participative cu implicare directă, activă a actorilor
locali din teritoriul GAL DT și a factorilor interesați și ,,afectați” direct de dezvoltare, a
abordării durabile multidisciplinare și intersectoriale a nevoilor identificate, s-au formulat de
către grupul de lucru al asociației: Viziuneade 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 asociațieiGAL 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 SDL:
,,Dezvoltarea potențialului socio-economic1 (IC = 0,55) și al dezvoltării rurale al tuturor
unităților administrativ –teritoriale membre GAL DT”: Obiectivele specificeale SDL: (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). Măsurilerăspund nevoilor identificate și contribuie la îndeplinirea
obiectivelor specifice și a priorităților, obiectivelor de dezvoltare și domeniilor de intervenție
ale Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală, așa cum sunt definite în Reg. UE
1305/2013. Indicatorii asumați sunt cei obligatorii, specifici domeniilor de intervenție în care
sunt încadrate Măsurile, indicatorul specific LEADER ,,locuri de muncă” și, după caz, indicatori
stabiliți de GAL DT.
M 01/1AÎnființarea și funcționarea de structuri asociative
- Cheltuielile publice totale: 10.000 euro
- Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (articolul
35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013): 1
M02/2A Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor agricole rurale
- Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 3
- Nr. de locuri de muncă: 1
1

www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-201-2020/studiu-potential-socio-economic-zonerurale.pdf
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M03/3A Mici fermieri
- Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 6
M04/3A Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 5
- Număr de locuri de muncă nou create: 0
M05/3A –Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 1
- Total cheltuială publică realizată: 15.000 €
M06/6B Investiții în infrastructura socială
- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 3.000
M07/6B Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local
- populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2.000
M08/6B Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație
- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 15.000
- număr de comune/uat-uri sprijinite: 5
M09/6A Turism –privat
populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2.000
număr de locuri de muncă nou create: 3
număr de structuri de cazare autorizate: 3
M10/6A Afaceri rurale non-agricole
- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000
- număr de locuri de muncă nou create: 7
- număr de afaceri rurale non-agricole sprijinite: 3
Tabel schematic logica intervenției Obiective – prorități de dezvoltare rurală – măsuri
Obiectivul
de Priorități de Domenii de
Indicatori de rezultat
dezvoltare rurală dezvoltare
intervenție
Măsuri
1 (P1,P2,P3)
rurală
P1
1A)
M 01/1A Cheltuielile
publice
totale>10.000 euro
- 1 operațiune de cooperare
Obiective
sprijinită
transversale:
inovare, mediu și Priorități de Domenii de Măsuri
climă
dezvoltare
intervenție
Indicatori de rezultat
rurală
P2
2A)
M02/2A
3exploatații
M03/2A
agricole/beneficiari
sprijiniți prin M02
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- 6 beneficiari sprijiniți prin
M03/2A
- 1 loc de muncă creat
Priorități de Domenii de
dezvoltare
intervenție
Măsuri
rurală
P3
3A)
M04/3A
M05/3A

Obiectivul
de
dezvoltare rurală
3
(P1,P6)
Obiective
transversale:
inovare, mediu și
climă

Priorități de Domenii de
dezvoltare
intervenție
Măsuri
rurală
P6

6A)

M09/6A
M10/6A

Indicatori de rezultat
-5 exploatații agricole care
primesc sprijin prin M04
- 1 exploatație sprijinită
prin M05
-1 loc de muncă nou creat
Indicatori de rezultat

-populația
netă
care
beneficiază
de
servicii/infrastructuri
îmbunătățite: 2.000 prin
M09, 5.000 prin M10
-3 locuri de muncă nou
create prin M09
- 7 locuri de muncă nou
create prin M10
-3 structuri de cazare
autorizate prin M09
- 3afaceri rurale nonagricole sprijinite prin M10
6B)
M06/6B
- populația netă care
M07/6B
beneficiază de servicii/
M08/6B
infrastructuri îmbunătățite:
3.000 prin M06, 2.000 prin
M07, 15.000 prin M08
- 5 comune/uat-uri sprijinite
prin M08
În ierarhia priorităților, pe primul loc este Prioritatea 6, urmată, în ordine, de Prioritățile
2, 3 și 1.Această ierarhizare este reflectată și în alocarea financiară aferentă priorităților,
prezentată în cap. X șiîn Anexa 4. La nivel de Măsuri, cea mai mare alocare o are măsura
destinată investițiilor în turism realizate de sectorul privat (M09/6A), urmată de alocarea
cumulată a măsurilor din domeniul agricol (M02/2A și M03/2A), reflectând domeniile economice
identificate ca fiind prioritare în dezvoltare teritoriului GAL DT. Caracterul integrat și inovator
este asigurat prin complementaritatea și sinergia măsurilor propuse în urma unui proces de
consultare și asumare ,,de jos în sus” și prin măsurile –suport (asociativitate, lanțuri alimentare
scurte, scheme de calitate- abordări noi în teritoriu). În prezentarea Măsurilor din cap. V este
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detaliat modul în care fiecare măsură din SDL contribuie la obiectivele transversale,,Inovare”
și ,,Mediu și climă/protecția mediului“.
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
În cadrul tuturor măsurilor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile
Tîrnavelor, cheltuielile eligibile și neeligibile (materiale și imateriale), ce decurg din tipurile
de acțiuni eligibile / neeligibile, condițiile de eligibilitate precum și modalitatea de
punctare a fiecărui criteriu de selecție, inclusiv criteriile de departajare pentru proiectele
eligibile cu același punctaj, se vor detalia în Ghidul Solicitantului și în Apelurile de selecție
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte/măsură precum și în Fișele de evaluare a
conformității/eligibilității și criterilor de selecție aferente fiecărei Măsuri. Prioritizarea se
va face în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din Strategia
de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor.
Înceea ce privește suma maximă nerambursabilă (sprijinul public)/ proiect, aceasta se va putea
majora în funcție de valoarea obținută pentru calitatea SDL și se va detalia în Ghidurile
Solicitantului și în Apelurile de selecție aferente fiecărei măsuri și sesiuni de depunere – primire
de proiecte organizate de GAL.
Denumirea măsurii – Înființarea și funcționarea de structuri asociative
CODUL Măsurii - M01/ 1A
Tipul măsurii:

□ INVESTIȚII
 SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Domeniile prioritare de dezvoltare a teritoriului GAL DT identificate în SDL GAL
Dealurile Tîrnavelor sunt: agricultura, silvicultura și turismul. Această măsură va sprijini
cooperarea și asocierea între cel puțin două entități din aceste domenii, în parte sau integrat.
În urma chestionarelor aplicate unui nr. de 160 de fermieri, 76,2 % dintre aceștia au declarat
că fac parte dintr-o asociație profesională: asociații de apicultori, de crescători de animale,
majoritatea înființate în temeiului OG 26/2000, o parte din ele cu sediul în localități din afara
teritoriului GAL DT. Totuși, majoritatea fermierilor care fac parte dintr-o structură asociativă
spun că nu se implică în funcționarea asocierii, nu produc sau nu comercializează producția
prin structura asociativă și că au aderat considerând că în acest fel își optimizează șansele de
a beneficia de plățile directe pe suprafață sau pentru obținerea de punctaj în procesul de
selecție a proiectelor depuse prin PNDR. În teritoriu există o singură cooperativă constituită în
baza Legii 566/2001 în anul 2015, an în care s-au făcut pași semnificativi (întruniri de
informare) de către GAL DT și pentru constituirea unei cooperative de colectare a lânii,
activitățile fiind oprite temporar până la publicarea modificărilor legislative în domeniu.
Analiza diagnostic mai relevă o realitate: aceea că există o disjuncție semnificativă de
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viziune și abordare între localnici și investitorii care văd potențialul zonei Dealurile Tîrnavelor–
de multe ori, proiectele propuse de ONG-uri și/sau prin diverse parteneriate fiind peste puterea
de înțelegere a localnicilor. De aici, lipsa unor asociații pentru marketing agricol și, în general,
gradul și calitatea scăzută de asociativitate (lipsa cooperativelor, a grupurilor de producători)
datorat unui nivel scăzut de încredere. A reieșit, astfel, nevoia unei măsuri de susținere a
activităților de conștientizare, informare, promovare a beneficiilor pe care ,,lucrul împreună”
le are pentru întreprinzători locali, prin asocierea în cooperative, grupuri de producători,
formare de clustere și rețele. Lipsa coeziunii sociale, colaborarea insignifiantă în domeniul
cercetării dezvoltării și oportunitatea colaborării cu Centre de Dezvoltare și Inovare (CDI-uri)
sunt câteva din punctele identificate în analiza SWOT. Promovarea formelor de agricultură
socială în acest context va contribui la obiectivul SDL ,,dezvoltarea rețelelor (sistemelor)ecosociale microregionale pentru creșterea echitabilă social a calității vieții populației“ și va crea
oportunități pentru crearea de parteneriate pentru inovare, creare de baze de cunoștințe și de
noi metode în agricultură și consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor
locale care pot facilita inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică locală.
Necesitatea sprijinirii înființării și funcționării structurilor asociative este justificată și de
nevoia și dorința de participare la schemele de calitate ale Uniunii Europene și cele naționale
ptr.produse agricole și alimentare, care să faciliteze întreprinzătorilor locali
intrarea/consolidarea poziției pe piață. Crearea de rețele care vor deveni cooperative va ajuta
la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol
din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici și va promova entităţile care
colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi
reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților
agricole si non-agricole precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.
Realizarea formei juridice asociative este un mare câștig al cooperării deoarece fermierii, deși
își doresc asocierea pentru că realizează că singuri nu pot să-și valorifice produsele, se vor
asocia foarte greu fără a avea un suport tehnic și informațional care să-i motiveze și să-i susțină
în acest demers.
Silvicultura este un alt domeniu prioritar de dezvoltare a teritoriului GAL DT,aprox.
37,5% din suprafață fiind ocupată de păduri. Punctele slabe identificate în analiza SWOT au
fost: lipsă sisteme de monitorizare/evaluare și control; nereglementarea sau absența
controlului motorizat în zonele silvice/ de patrimoniu natural protejat; grad ridicat de
infracționalitate silvică; valorificarea financiară minimală pe plan local a produselor/serviciilor
agricole și silvo-cinegetice. O oportunitate pentru a atenua efectele problemelor enumerate
este ca, operatorii din acest domeniuși din celelalte două domenii prioritare de dezvoltare
(agricultură și turism), să lucreze împreună pentru dezvolta instrumente ce asigură o producție
și servicii sustenabile (ex. planuri de management al pădurilor), cu impact asupra dezvoltării
economiei locale.
Calitatea turismului practicat în teritoriul GAL DT este dependentă direct de modul în
care resursele naturale sunt valorificate. Toate aceste domenii prioritare de dezvoltare locală
sunt complementare și se pot susține reciproc, de aceea este necesară colaborarea dintre
operatorii mici din fiecare domeniu. Sprijinul oferit prin măsura de asociere/cooperare va
contribui la dezvoltarea de proiecte aferente turismului rural prin crearea de rețele pentru
dezvoltarea și promovarea activităților care valorifică partea ,,agro” din pensiunile rurale sau
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dezvoltarea de activități/servicii noi care pun corect și durabil în valoare biodiversitatea zonei.
Elaborarea și implementarea planului de afaceri (care se va putea realiza și prin alte măsuri
din LEADER ,PNDR , alte programe), va contribui la realizarea obiectivelor comune de
dezvoltare.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ale Măsurii 01/1A:i),,Favorizarea competitivității
agriculturii”

ii) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combatarea schimbărilor
climatice
iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 01/1A:
- ,,Dezvoltarea rețelelor (sistemelor eco-sociale microregionale pentru creșterea
echitabilă social a calității vieții populației”
- ,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale”

-

Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători),
clustere și rețele, grupuri operaționale, pentru: cooperarea în vederea
implementării de proiecte pilot, dezvoltarea de noi produse, practici și
tehnologii; cooperarea în vederea procesării în comun a produselor din lanțul
scurt; cooperarea în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în
lanțul scurt; cooperarea în vederea organizării vânzării pe piața locală;
cooperarea în vederea promovării legate de această activitate și identificarea
clienților finali; cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate;
cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de
lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea
și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural; cooperarea
în vederea diversificării activităților agricole în direcția activităților privind
sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educația cu
privire la mediu și alimentație.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. UE 1305/2013 : P1,,Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele
rurale”
Măsura corespunde obiectivelor art. 15 ,,Servicii de consiliere, servicii de gestionare a
exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației” din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1-A) ,,Încurajarea inovării, a cooperării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: legate de inovare
și de protecția mediului
Măsura este inovativă prin abordarea bazată pe cooperare și ,,lucrul împreună” pentru
promovarea și susținerea cooperativelor, a grupurilor de producători, a clusterelor, rețelelor
ș.a., structuri asociative care vor contribui la dezvoltarea domeniilor prioritare: agricultură,
silvicultură și turism.
Obiectivul transversal protecția mediului va fi asigurat prin procese care iau în calcul impactul
ecologic al agriculturii și silviculturii, tehnologii durabile pentru utilizarea eficientă a
resurselor, modul de recuperare și reciclare a deșeurilor și ambalajelor
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 01/1A este complementară cu măsura
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M05/3A – Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare; prin această măsură se
vor prioritiza acele proiecte care susțin accesarea ulterior a schemelor de calitate
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 01/1Anu este în sinergie cu altă măsură
2. Valoarea adăugată a măsurii
Prin activitățile de animare, promovare, constituire de structuri asociative, este susținută și
implementarea altor măsuri din SDL, inclusiv a beneficiarilor direcți incluși în categoria tipurilor
de beneficiari eligibili, atât în domeniul agricol cât și cel neagricol. Implementarea măsurii va
duce la schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii ,,lucrului in comun” și
organizării în forme asociative. Măsura va susține indirect implementarea schemelor de calitate
pentru produse agricole și alimentare din GAL DT, acesta fiind și un criteriu de selecție locală.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. nr. 1305/2013;Reg. nr.
1303/2013; Reg. nr. 1407/2013; Reg. nr. 807/2014;Regulamentul Parlamentului European şi al
Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi
cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile
privind siguranţa alimentelor R (UE) nr. 852/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 29 aprilie 2001 privind igiena produselor alimentare
Legislație Națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Ordonanța nr. 37/ 2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările ulterioare; Legea
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările
ulterioare; Legea nr. 566/2001 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Furnizorii de servicii de consiliere sau de formare, care dispun de personal calificat și de
formare periodică, precum și de experiență consultativă și de fiabilitate în ceea de privește
domeniile de consiliere.
Tipuri de beneficiari direcți:
PFA, II, SRL, ONG unități de învățământ, inclusiv parteneriate ale acestora
Beneficiari indirecți (grup țintă):populația locală din teritoriul LEADER GAL DT
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiunile eligibile
-

Servicii de consiliere care au în vedere constituirea formelor asociative, precum:
Acțiuni de animare și conștientizare a actorilor locali privind avantajele asocierii
Cheltuieli de funcționare a beneficiarului: salarii, cazare, masă, transport,
închiriere spațiu pentru prestarea serviciilor de consiliere
Realizarea unor documentații specifice precum: plan de afaceri, plan de marketing,
caiet de sarcini pentru accesarea schemelor de calitate, ș.a. tipuri de documente
corelate cu obiectivul proiectului
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-

Alte cheltuieli justificate care sunt legate de serviciile de consiliere furnizate. (ex.
servicii juridice pentru înființarea formei asociative, vizite de studiu, ș.a.)

Acțiuni neeligibile: Tipurile de cheltuieli neeligibile generaleprevăzute în Cap. 8.1 al PNDR
2014 – 2020; operațiunile asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare prin submăsura 19.2
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
- Structura asociativă înființată prin proiect dobândește personalitate juridică cu sediul în
teritoriul GAL DT până la finele implementării proiectului
- Structura asociativă înființată prin Măsura 01/1A va aplica în calitate de solicitant în cadrul
altei măsuri din SDL GAL DT sau din PNDR 2014-2020 sau va susține din surse proprii
activitățile concrete ale proiectului rezultate în urma elaborării documentațiilor (studii,
planuri, etc.) pentru care a primit finanțare prin Măsura 01/1A (îndeplinirea acestei condiții
se face cel târziu la depunerea ultimei cereri de plată)
8. Criterii de selecție
- Relevanța tematicii proiectului pentru domeniile prioritare de dezvoltare a teritoriului GAL
DT: agricultură, silvicultură, turism
- Acoperire teritorială: Beneficiarii serviciilor de consiliere provin din mai mult de o comună
din teritoriul GAL DT
- Proiectul propune, prin studii, implementarea schemelor de calitate pentru produse
agricole și alimentare ale Uniunii Europene și cele naționale
- Proiectul prevede înființarea unei cooperative sau a unui grup de producători cu sediul în
teritoriul GAL DT, până la finele implementării
-9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși suma și rata de
sprijin de 1.500 euro pe serviciu de consiliere, conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Valoarea sprijinului public nerambursabil: în funcție de alocarea financiară
10. Indicatori de monitorizare
- Cheltuieli publice totale: 10.000 euro
- Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (articolul
35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013): 1
Denumirea măsurii – Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale
agricole
CODUL Măsurii- Măsura 02/ 2A
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
 SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
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complementarității cu alte măsuri din SDL
În urma consultărilor din teritoriu și a desfășurării intâlnirilor tematice cu lucrători și specialiști
din sectorul agricol, a reieșit că agricultura este domeniu prioritar pentru dezvoltarea
durabilă a teritoriului LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor. Microregiunea întrunește condiții
favorabile dezvoltării sectorului zootehnic, care ține în primul rând de suprafețele însemnate
de pășuni și fânețe specifice zonelor deluroase, baza furajeră fiind diversificată. Creşterea
animalelor este un domeniu cu tradiţie, fapt confirmat de preponderenţa fermelor cu profil de
creştere a animalelor şi mixte. Efectivele de animale din ferme au un nivel redus, in special
bovinele.
Analiza SWOT a evidențiat o serie de probleme teritoriale în ce privește resursele fizice,
umane, sociale, financiare și informaționale în domeniul agricol precum: numărul insfucient al
unităților de procesare, lipsa totală a abatoarelor/puncte de sacrificare fixe și mobile, lipsa
sistemelor de irigații, parc de utilaje agricole deficitar și învechit, exploatații agricole familiale
de subzistență în majoritatea lor cu clădiri agricole (ex. saivane) neîntreținute, număr scăzut
de locuri de muncă durabile în agricultură, responsabilizare publică precară față de conservarea
resurselor/valorilor naturale, aport mic al activităților economice tradiționale la bugetele
locale, valorificarea financiară minimală pe plan local a produselor/serviciilor agricole. În lipsa
investițiilor în agricultură, acest domeniu nu mai este perceput ca sursă de economie la bugetul
familiei/fermei. Din aceste considerente, este necesară o măsură de investiții pentru susținerea
diversificării și creșterii competitivității afacerilor agricole, punerea în valoare a resurselor
naturale, valorificarea surselor de energie regenerabilă, sprijinirea exploatațiilor,în special a
celor mici și ale tinerilor și stimularea acestora pentru asociere in diverse forme colective. Deși
la nivel individual, sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică de peste
8.000 € SO, prin intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de toate
exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 € SO
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: (i) ,,Favorizarea competitivității agriculturii”;
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii02/2A: ,,Creșterea atractivității investiționale durabile
microregionale și recreaționale”
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
,,P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor”
Măsura corespunde obiectivelorart. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investiții în active
fizice;
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție2A) ,,Îmbunătățirea performanței economice a
tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificării activitățiilor agricole”, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie laobiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
- Inovare: introducerea și utilizarea unor mecanisme noi și/sau ecologice pentru
îmbunătățirea, performanța economică a exploatațiilor agricole, pomicole și silvice, pentru
refacerea/conservarea/dezvoltarea biodiversității, soiuri de plante rezistente la secetă,
rase de animale productive, a eficienței procesării produselor agro-alimentare.
- Protecția mediului: gestionarea durabilă a terenurilor, protecția resurselor de apă și de sol
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prin introducerea unor sisteme de management integrate, sisteme de irigat, utilizarea
energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, gestionarea îngrașămintelor și a pesticidelor,
reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu M 03/2A – Mici
fermieri și M 05/3A – Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare; beneficiarii
M02/3A pot fi mici fermieri care accesează măsura de investiții și, ulterior, aplică pentru
implementarea unei scheme de calitate
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 02/2A este în sinergie cu M 03/2A - Mici fermieri
2.Valoarea adăugată a măsurii este asigurată prin direcționarea investițiilor spre creșterea
calității și competitivității afacerilor rurale agricole din teritoriul LEADER Dealurile Tîrnavelor,
diversificarea și orientarea spre piață a produselor obținute, inclusiv în scopul aplicării la
schemele de calitate naționale și europene. Măsura asigură posibilitatea accesului fermierilor
mici la finanțare prin participarea acestora într-o formă colectivă, posibilitatea creșterii valorii
adăugate a produselor care pot fi prelucrate în scopul vânzării, posibilitatea participării
beneficiarilor la crearea de forme asociative și retele pentru lanțul scurt alimentar, scheme
de calitate, grupuri operationale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Reg. (UE) nr. 1305/2013 cu
modificările și completările ulterioare; Reg. (UE) nr.1303/2013cu modificările și completările
ulterioare;Reg. (UE) nr. 1307/2013de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (UE) nr.
637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; Recomandarea 2003/361/CE din 6
mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; R (UE) nr.
1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; Comunicarea
Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele
de stat sub formă de garanții;
Legislație națională: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Legea cooperaţiei agricole
nr.566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole;
Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; Ordonanța
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); Ordinul nr.
119/2024pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei
sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară
veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului
uman; Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor; Ordin 57 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă
şi/sau distribuie produse de origine animal.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
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Beneficiari direcți: fermierii care desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul LEADER GAL DT,
definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice
sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de
grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale.
Categorii de beneficiari direcți: persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale,
Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS;
Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere
limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii
nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare); Societate cooperativă agricolă
(înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare); Cooperativă
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările
ulterioare, Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005)
Beneficiari indirecți (grup țintă):populația locală din teritoriul LEADER GAL DT;întreprinderi și
societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sănătate, educație ș.a.,
autorități publice locale
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile pentru componenta a) - Modernizare exploatații agricole:
- Construcția/extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor utilizate pentru producția
agricolă la nivel de fermă (inclusiv infrastructura și căi de acces din domeniul agricol,
utilități și racorduri necesare);
- Construirea și/sau modernizarea fermelor de taurine și/sau ovine pentru producția de lapte
și/sau carne
- Achiziționarea, inclusiv prin leasing a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor necesare,
inclusiv software, identificate ca necesare prin SF sau MJ
- Investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la
reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau
replantarea cu soiuri noi, mai productive);
- Înființarea și/sau dezvoltarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni, a
pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști, alți arbori
- Investiții pentru producerea și utilizarea de energie regenerabilă în cadrul fermei
- Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol
- Costurile generale ale proiectului, conform art. 45 din Reg. UE 1305/2013
- Investiții necesare adaptării proiectului pentru agricultura ecologică și/sau realizării
conformității cu standardele comunitare
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Acțiuni eligibile pentru componenta b) - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole:
- Construire/extindere/modernizare/dotare
spații
de
producție,
abatorizare,
prelucrare/procesare, ambalare, etichetare, depozitare (inclusiv depozite frigorifice engross), comercializare - inclusiv branșamente și racorduri necesare;
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-

Achiziție și implementare sisteme de management al calității materiei prime,
semifabricatelor, produselor și subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare și
marketing, sisteme de siguranță alimentară și software - dacă sunt în legătură cu investițiile
corporale ale proiectului , identificate ca necesare prin SF sau memoriul justificativ
- Achiziționarea, inclusiv în leasing, de noi utilaje, instalații, echipamente, aparate și costuri
de instalare, mijloace de transport specializate necesare activității de producție și
marketing, identificate ca fiind necesare prin SF sau memoriul justificativ
- Creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole (arbuști fructiferi) și/sau la reconversia
plantațiilor existente (de exemplu: înființarea de noi plantații și/sau replantarea cu soiuri
noi, mai productive )
- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive tehnologii
eficiente de reducere a emisiilor poluării
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Acțiuni neeligibile pentru componentele a) și b): Achiziția de bunuri second-hand; achiziția
de imobile (teren și clădiri), construcția sau modernizarea locuinței; Investițiile în procesare
pentru produse care nu provin din exploatația sprijinită; Achiziția de drepturi de producție
agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă; Investițiile
în energie regenerabilă, altele decat biomasă; Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de
ajutor de stat.
7. Condiții de eligibilitate
Condiții de eligibilitate valabile pentru componentele a) și b):
- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili și are sediul social în
teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor
- Cheltuielile aferente implementării proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL DT;
- Investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în măsură;
- Viabilitatea economică a investiției este demonstrată în documentația tehnico-economică;
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Investiția în exploatații agricole se realizează în cadrul unei ferme cu dimensiune economică
de minim 4.000 SOÎntreprinderea nu trebuie să fie în dificultate conform legislației
naționale în vigoare
- Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra imobilului pe care realizează investiția
sau dreptul de folosință pe o perioadă de min. 10 ani de la data depunerii proiectului
- În cazul construcțiilor/extinderii/renovării/reabilitării clădirilor este consultat arhitectul
angajat al GAL încă din faza de inițiere a proiectului iar investiția respectă Regulamentul
Local de Urbanism din comuna unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul
local din mediul rural în zona cu influență săsească" al OAR;
- Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției
8. Criterii de selecție
Criterii de selecție comp. a):
- Achiziționarea de utilaje și echipamente cu tehnologii de reducere a emisiilor poluante;
- Exploatații agricole sprijinite și prin măsura M 03- Mici fermieri din cadrul SDL;
- Solicitantul este membru într-o formă asociativă din domeniul agricol (cooperative)
- Investiția contribuie la menținerea/conservarea ariei protejate în care se realizează
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-

Exploataţii agricole deţinute de tineri cu vârsta de cel mult 40 de ani la data depunerii
Proiectul crează locuri de muncă
- Proiecte inovative (se va demonstra în documentația tehnico – economică: SF/MJ)
Criterii de selecție comp.b)
- Exploataţii agricole deţinute de tineri cu vârsta de cel mult 40 de ani la data depunerii;
- Proiectul stimulează colaborarea cu alte sectoare din teritoriu (ex. cu turismul)
- Proiectul include acțiuni de marketing și de branding/identitate vizuală
- Proiectul favorizează utilizarea de resurse locale (min. 50% provin din teritoriul GAL DT)
- Solicitantul este membru într-o formă asociativă din domeniul agricol (cooperativa)
- Întreprinderi care procesează produse tradiționale și/sau ecologice
- Proiectul crează locuri de muncă
- Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca și exemplu de bune practici)
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului s-a stabilit în conformitate cu prevederile anexei II la Reg. UE 1305/2013
privind investițiile în active fizice și cu bugetul SDL.
Pentru comp. a): intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile
este 50% și se va putea majora cu 20 % puncte procentuale, însă ponderea maximă nu va depăși
90% în următoarele cazuri:
- Investiții realizate de tineri cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanțare;
- Proiecte integrate
- Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
- Investiții legate de operațiunile prevăzute la Art 28 (Agromediu) și Art. 29 (Agricultură
ecologică) din R (UE) nr.1305/2013 (peste 50% din totalul suprafeței);
- Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (Art. 32)
Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 50.000 euro/proiect.
Pentru comp. b): intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile
este 50% și se va putea majora cu 20 % puncte procentuale, însă ponderea maximă nu va depăși
90% în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI sau a celor legate de o fuziune a unor
organizații de producători. Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 50.000
euro/proiect, în funcție de alocarea financiară.
10. Indicatori de monitorizare
- Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 3
- Nr. de locuri de muncă: 1

Denumirea măsurii – Mici fermieri
CODUL Măsurii- Măsura 03/ 2A
Tipul măsurii:

□ INVESTIȚII
□ SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
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și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Aactivitatea predominantă în teritoriului LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor, așa cum
reiese din analiza diagnostic și din SWOT, este agricultura practicată la nivel de familie,de
subzistență și semi-subzistență, reflectând totodată și gradul de îmbătrânire al forței de muncă
activă din acest sector. 56,7 % din suprafața totală a celor opt comune din microregiune este
ocupată cu teren agricol, majoritatea pășuni și fânețe, iar această distribuție denotă modelul
agricol al zonei, cu tradiție în creșterea animalelor pe pășune. Terenurile agricole sunt incluse
într-una sau mai multe arii protejate de interes comunitar- situri Natura 2000, fiind considerate
și zone HNV și atestând biodiversitatea excepțională pe care modelul agricol practicat în zonă
de generații a construit-o. La ora actuală, însă, nu sunt cuantificate economic valorile
serviciilor și produselor furnizate de aceste sisteme socio-ecologice de excepție, astfel că
producătorii agricoli din zonă, deși pot genera produse de calitate superioară, nu obțin încă un
preț pe măsură, fapt ce duce la pierderea modelului agricol bazat pe practici extensive care
întrețin sistemul. În plus, schimbarea componenței etnice a pus presiune asupra ecosistemului,
prin creșterea numărului de ovine în detrimentul bovinelor. La consultările publice,
crescătorii de oi au susținut necesitatea introducerii de energie electrică la stâni și fotosolară
pentru apă caldă, inclusiv nevoia de captare a apei potabile din puțuri forate. Profilul
producției agricole vegetale în teritoriul GAL DT este unul mixt, în care se îmbină, în
principal, cultivarea cerealelor, a legumelor și fructelor, a plantelor tehnice (există culturi de
hamei, rapiță, floarea soarelui, soia), dar și a viței de vie. Zona prezintă o specificitate–
cultivarea rabarbărului, planta folosită în alimentație în special pentru fabricarea gemului,
sosurilor și siropului. În ce privește pomicultura, există suprafețe însemnate de livezi de măr,
prun, cireș, gutui. Producția locală este prelucrată în opt unități de procesare, majoritatea
familiale, aflate pe teritoriul GAL DT (4 ptr. legume-fructe, 2 pentru lapte,1 de panificație și
1 de carne), acestea valorificând însă doar o mică parte din potențialul agricol al zonei.
Majoritatea fermelor dețin mori de capacitate mică pentru realizarea furajelor și a mixurilor
de furaje. Nu există mori funcționale care să deservească comunitățile pentru producerea de
făină pentru consumul uman și animal. Măsura de susținere a dezvoltării micilor fermieri
urmărește să încurajeze/să facă mai atractiv sectorul agricol mai ales pentru tinerii care au
ales să rămână la sate și să dezvolte afaceri agricole în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor,
aceștia urmând a fi prioritizați la obținerea de finanțare, prin criteriile de selecție locală.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală : (i) ,,Favorizarea competitivității agriculturii”
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 03/2A: ,, Creșterea atractivității investiționale durabile
microregionale și recreaționale”
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P2: ,,Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor”.
Măsura corespunde obiectivelorart.19, alin. 1, lit. )a), pct. (iii) Dezvoltarea fermelor mici
din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a
tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificprii activităților agricole”, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
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Măsura contribuie laobiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare: măsura
este inovativă prin limita minimă de eligibilitate de 4.000 € SO, ceea ce facilitează accesul mai
multor ferme mici la finanțare, punerea în valoare a potențialului lor de creștere și dezvoltarea
clasei de mijloc. Un alt element de inovativitate îl reprezintă posibilitatea finanțării
investițiilor pentru prelucrarea primară a produselor agricole, ambalare și comercializare ,,la
poarta fermei”. Prin criteriile de selecție propuse se va asigura introducerea și utilizarea unor
mecanisme noi și/sau ecologice pentru îmbunătățirea, performanța economică a exploatațiilor
agricole pentru refacerea/conservarea/dezvoltarea biodiversității; Mediu și climă: prin
criteriile de selecție se vor prioritiza proiectele care propun investiții ce includ acțiuni de
mediu, precum protecția resurselor de apă și de sol, sisteme de irigat, utilizarea energiei
regenerabile, prelucrarea deșeurilor, gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu M 02/2ASusținerea diversificării și creșterea competitivității afacerilor rurale agricole și M 05/3AScheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare. Micul fermier care beenficiază de
finanțare această măsură se poate dezvolta ulterior prin accesarea M02/3A și prin aplicarea
unei scheme de calitate
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 03/2A este în sinergie cu M02/2A- Susținerea
diversificării și creșterea competitivității afacerilor rurale agricole
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura va duce la creșterea veniturilor micilor fermieri din activități agricole (finanțarea
capitalului de lucru și alte activități justificate prin planul de afaceri): prin stabilirea limitei
minime de 4.000€ SO, implicit accesibilizarea finanțării pentru mai mulți fermieri și
simplificarea fiscalității la nivelul micului întreprinzător din mediul rural. Având în vedere
gradul relativ scăzut de dotare/echipamentele tehnologice cu o durată de funcționare
îndelungată din cadrul fermelor de subzistență și semi-subzistență cât și gradul relativ mare de
fărâmițare a exploatațiilor agricole, sprijinul alocat în cadrul acestei măsuri va contribui la
îmbunătățirea managementului fermei, transformarea fermelor în exploatații orientate spre
piețe locale prin utilizarea durabilă a factorilor de producție, diversificarea producției agricole,
introducerea de tehnologii performante adaptate la condițiile locale din GAL DT. Măsura este
structurată în două componente: una de modernizare a explaotațiilor și o componentă pentru
adăugarea de valoare produselor agricole din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. UE nr. 1305/2013, R (CE) nr.
1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;Recomandarea
2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici
și mijlocii;
Legislație națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Lege nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completăriile
ulterioare;Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu
modificările și completările ulterioare;Ordin nr. 22/2011 al Ministerului Agriculturii și
Dezvoltarii Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor;Ordonanța de urgență nr.
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43/2013privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea
accesului la finanțare al fermierului; Pachetul de măsuri pentru susținerea clasei de mijloc
publicat de Guvern (2016)
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: fermierii cu excepția persoanelor fizice neautorizate, care au drept de
proprietate și/sau drept de folosință pentru exploatații agricole care intră în categoria de ferme
mici. Categorii de beneficiari direcți: Persoana fizică autorizată, titular al unei Întreprinderi
individuală, Intreprinderi familiale; asociat unic sau majoritar (50%+1) al unei societăți cu
răspundere limitată - SRL(cf. legii nr. 31/1990) sau al unei SRL-D (cf. OUG nr. 6/2011)
Beneficiari indirecți (grup țintă):populația locală;întreprinderi și societăți comerciale din
domeniul turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea
activităților/obiectivelor stabilite în planul de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile ( vor fi justificate în planul de afaceri ca fiind necesare și în acord cu
activitatea fermierului):
- Achiziția de utilaje și echipamente agricole ( inclusiv prin leasing)
- Achiziția de instalații și lucrări pentru asigurarea energiei electrice și a apei calde din surse
regenerabile la fermă, la stână
- Captarea apei potabile la fermă/stână, din puțuri forate
- Construcția/reabilitarea/modernizarea de clădiri (saivane, grajduri,ș.a.)
- Utilizarea de tehnologii inovative care să asigure un management eficient al resurselor
naturale, evitarea riscurilor datorate schimbărilor climatice.
- Dezvoltarea fermelor mici prin cultivarea de soiuri de plante și rase de animale locale;
- Modernizarea/dotarea exploatațiilor agricole cu sisteme de irigații;
- Dotarea fermelor mici cu echipamente pentru prelucrare primară a produselor agricole (ex.
instalație de pasteurizare a laptelui) și/sau de ambalare și comercializarea produselor (ex.
vânzare ,,la poarta fermei”)
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Acțiuni neeligibile: achiziția de imobile (teren, clădiri), construcția de clădiri ,,de la zero”,
achiziția de echipamente/utilaje second-hand și alte acțiuni a căror relevanță și necesitate
pentru activitatea fermierului nu este justifică prin planul de afaceri.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici cu
sediul/punct de lucru în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor;
- Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 4.000 SO -7.999
€ SO (valoarea producției standard) în una din comunele membre GAL Dealurile Tîrnavelor;
- Exploatația agricolă este înregistrată în Registrul Agicol sau APIA sau DSVSA cu cel puțin 24
de luni înainte de solicitarea sprijinului;
- Implementarea planului de afaceri va începe în max. 6 luni de la data semnării deciziei de
finanțare
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei
tehnico-economice;
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Solicitantul nu poate primi sprijin prin această măsură dacă este beneficiar al măsurii 6.3
din PNDR sau dacă prin PNDR 2007-2013 a primit finanțareprin măsura 141-Sprijinirea
fermelor de semi-subzistență.
- În cazul extinderii/renovării/reabilitării clădirilor se va consulta arhitectul angajat al GAL
încă din faza de inițiere a proiectului iar investiţia va respecta Regulamentul Local de
Urbanism din comuna unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din
mediul rural în zona cu influență săsească" al OAR;
- În cazul exploatațiilor pentru creșterea animalelor, planul de afaceri va include acțiuni ptr.
amenajarea/modernizarea platformelor de gunoi de grajd, conform normelor de mediu
- Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra imobilului (teren, construcție, după
caz) pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel
puțin 10 ani de la data depunerii proiectului
Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției
8. Criterii de selecție
- Vârsta solicitantului până în 40 ani inclusiv la data depunerii cererii de finanțare ;
- Acțiuni de mediu: investiții ,,prietenoase” mediului înconjurător;
- Sectorul prioritar în care se realizează investiția: vegetal și/sau zootehnic
- Solicitantul participă sau va participa (angajament) într-un lanț alimentar scurt/ desfacere
în piața locală
- Colaborarea cu sectorul agroturistic din teritoriul GAL Dealurile Târnavelor;
- Utilizarea de rase/soiuri locale
- Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bună practică).
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (5) și (6)
coroborate cu Anexa 2 din din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Sprijinul nerambursabil este de 15.000 euro/exploatație agricolă și se acordă pentru o
perioadă de maximum treiani. Plata ultimei rate este condiționată de implementarea corectă
a planului de afaceri. Sprijinul nerambursabil se va acorda sub formă de primă, în două tranșe:
- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a obiectivelor
și a activităților prevăzute în planul de afaceri;
10. Indicatori de monitorizare
- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 6
-

-

Denumirea măsurii – Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare
CODUL Măsurii - M04 / 3A
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
 SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
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complementarității cu alte măsuri din SDL
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor acordă o atenție deosebită sprijinirii
proiectelor de tip lanț scurt alimentar. Se are în vedere acordarea de sprijin pentru a facilita
cooperarea între fermieri, procesatori, consumatori și alți actori locali dntr-un potențial
lanț scurt alimentar, implicați în dezvoltarea zonei, pentru a-i ajuta să depășească
problemele de natură socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de
servicii în teritoriu. Profilul producției agricole vegetale în teritoriul GAL DT este unul mixt iar
în ce privește creșterea animalelor, cel mai mare interes este pentru ovine. Producția locală
este prelucrată în 8 unități de procesare aflate pe teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor (4 legumefructe, 2 pentru lapte,1 panificație și 1 carne), acestea valorificând însă doar o mică parte din
potențialul agricol al zonei. Majoritatea fermelor dețin mori de capacitate mică pentru
realizarea furajelor și a mixurilor de furaje. Nu există mori funcționale care să deservească
comunitățile pentru producerea de făină pentru consumul uman și animal. În fiecare comună
membră GAL există câte un punct de colectare a laptelui însă nici unul din acestea nu este
dotat pentru procesare. Marea majoritate a fermierilor mari au fost aprovizionați cu tancuri de
colectare și răcire a laptelui de către firmele care colecteză. Procesarea laptelui în brânzeturi
se face la nivel de unitate (fermă, stână). O caracteristică a zonei este fărâmițarea terenurilor
și dimensiunea mică a exploatațiilor, în mare parte de subzistență (tot mai mulți localnici nu
mai văd agricultura ca pe o sursă de venit suplimentar în familie). Concluzionând: teritoriul
GAL Dealurile Tîrnavelor are un potențial agricol ridicat, capabil atât să deservească nevoile
locale cât și să obțină un surplus și pentru piețele mai îndepărtate (ex. prin vânzarea
online). Infrastructura de colectare, valorificare și procesare este însă deficitară; astfel,
nivelul de prelucrare al materiilor prime obținute nu ajunge să acopere nevoile
comunităților din GAL DT. În teritoriu există o singură piață locală amenajată într-o comună,
cu dotări precare și reprezentativitate slabă a producătorilor locali. Principalele puncte slabe
identificate în analiza SWOT în ceea ce privește valorificarea produselor agricole sunt: lipsa
piețelor de desfacere locale (nici rețeaua de piețe și târguri de animale nu mai există),
numărul insuficient de unități de procesare, producția locală nu acoperă cererea,
includerea preponderentă în alimentație a produselor procesate industrial,reducerea
stilului de viață activ = grad redus de educație pentru sănătate, igienă și securitate
alimentară, aport mic al agriculturii la bugetul local, nevoile comunității de produse agricole
nu sunt acoperite local în timp ce se constată o creștere a cererii pentru produsele agroalimentare cu valoare adăugată, datorată și dezvoltării agroturismului. Disponibilitatea unei
piețe aflată în plină dezvoltare, care ar putea fi exploatată (tot mai mulți consumatori percep
plusul de valoare al produselor din zona GAL) și crearea de lanțuri locale de aprovizionare cu
produse agro-alimentare și rețelele de desfacere care să conecteze producătorii și
consumatorii, inclusiv să asigure o legătură mai bună între zonele rurale și urbane, este una din
oportunitățile pe care această măsură le va valorifica. Crearea lanțurilor alimentare scurte va
avea impact asupra altor oportunități, conexe, identificate în analiza SWOT: menținerea
practicilor tradiționale ca bază pentru dezvoltarea de produse cu înaltă valoare adăugată care
vor fi adăugate în lanț; creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la
legătura dintre alimente, mediu și sănătate (prin contactul direct cu producătorul); potențialul
IT&C și al mijloacelor media de a sprijini dezvoltarea rurală și a depăși provocările impuse
de distanță (ex. vânzarea online); consolidarea parteneriatelor care pot facilita inovarea,

32

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL DEALURILE TÎRNAVELOR
promovarea cooperării și creșterea economică locală; interesul generațiilor tinere în a
practica activități agricole orientate către piață, în special în domeniul apicol; utilizarea de
tehnologii inovative care să asigure un management eficient al resurselor naturale și
depășirea riscurilor asociate schimbărilor climatice; dezvoltarea cooperativelor, a grupurilor
de producători și a lanțului alimentar integrat, pentru creșterea competitivității, valorii
adăugate și a veniturilor.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală i) Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M04/3A:
- ,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale”
- ,,Dezvoltarea rețelelor (sistemelor) eco-sociale microregionale pentru creșterea echitabilă
social a calității vieții populației”
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 :
P3: ,,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”
Măsura corespunde obiectivelorart. 35 alineatul 2,litera d) - cooperare orizontală și verticală
între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare
și de piețe locale și a dezvoltării acestora și litera e) activități de promovare pe plan local
legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale; din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare – inovatoare pentru teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor este abordarea integrată, bazată
pe cooperare, în încercarea de a găsi soluții viabile pentru crearea și funcționarea un ,,circuit”
care să integreze producătorii și consumatorii locali. Este încurajată depunerea de proiecte de
către parteneriate, crearea unor rețele de marketing și distribuție și o prezență mai activă a
consumatorilor ca relație directă, pe termen lung, cu producătorii/fermierii și nu doar ca
putere de cumpărare. În acest scop se vor dezvolta servicii inovative în GAL DT de tip ,,coșul
țărănesc”/abonamente ș.a. servicii/activități pentru fidelizarea consumatorilor.
Mediu și climă: consumatorul are nevoie de un mediu prielnic, nepoluat, de alimente
sănătoase. Valorificarea resurselor naturale, a biodiversității teritoriului GAL Dealurile
Tîrnavelor în cadrul lanțului alimentar scurt va avea în vedere protejarea sănătății de-a lungul
întregului lanț –în fiecare etapă a procesului de producție, de la fermă la consumator –
prevenind contaminarea alimentelor și promovând igiena alimentară, informarea cu privire la
alimente și sănătatea și bunăstarea animalelor și a plantelor. Obiectivul transversal ,,mediu și
climă” va fi asigurat prin procese care iau în calcul impactul ecologic al agriculturii, tehnologii
durabile pentru utilizarea eficientă a resurselor, modul de recuperare și reciclare a deșeurilor
și ambalajelor utilizate în lanțul scurt alimentar, inclusiv prin dezvoltarea de tehnologii noi cu
impact redus asupra mediului (ex. ambalaje biodegradabile, reciclabile). Abordarea integrată
a lanțului alimentar va avea în vedere ,,intrările” (materii prime, materiale, utilaje, substanțe
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agrochimice și aditivi etc.) pe lanț, și ,,ieșirile” (produs finit, sortimente, deșeuri etc.), în
interdependență cu factorii de mediu și schimbările climatice. Nu în ultimul rând, organizarea
de piețe locale și scurtarea distanțelor de transport contribuie la reducerea emisiilor de carbon.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 04/3A este complementară cu măsura
M05/3A – Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare, cooperativa creată prin
această măsură de cooperare urmând a aplica pentru implementarea schemelor de calitate
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 04/3A este în sinergie cu M05/3A – Scheme de calitate
pentru produsele agricole și alimentare
2. Valoarea adăugată a măsurii: este asigurată prin activitățile de promovare legate de
lanțurile scurte și piețele locale, prin cooperarea între producători locali pentru dezvoltarea
economică locală precum și de relațiile geografice, sociale și de încredere strânse între
producători și consumatori. Implementarea măsurii va oferi posibilități sporite de acces la
piață și oportunități pentru consumatori locali și operatori din agroturism de a achiziționa
produse locale de calitate, proaspete, de sezon, care provin dintr-o agricultură durabilă. Un
lanț alimentar scurt va da valoare produselor locale, sprijinind adoptarea schemelor de calitate
naționale și europene pentru produse agricole și alimentare. Valoarea adăugată a măsurii este
asigurată și prin potențialul ei multiplicator.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană: Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Reg.UE nr. 1305/2013;Reg. UE nr.
1303/2013;Reg.UE nr. 1407/2013Reg. nr. 807/2014 cu modificările și completările
ulterioare;Reg. Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002;
R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 .
Legislație națională:Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea
la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice cu completările și modificările ulterioare;Legea nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare;Legea nr.
566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare; HG 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările si
completările ulterioare;Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările
ulterioare; Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările
ulterioare;
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte
dintr-un de parteneriat, desemnata în acest sens de parteneriat
Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile
de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară
activitatea în sectorul agricol:
- Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Consilii
locale; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
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Beneficiari indirecți:populația locală, întreprinderi și societăți comerciale din domeniul
turismului și alimentației publice, consilii locale, organizații neguvernamentale, turiști
5. Tip de sprijin
- Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Funcţionarea cooperării/rețelelor mici de distribuție;
- Amenajare și dotare piață locală
- Procesare și vânzare către consumatorul final
- Acțiuni specifice corelate cu planul proiectului privind personalul (salarii și cheltuieli
salariale aferente personalului din proiectul, onorarii specialiști implicați în derularea
proiectului), deplasări (transport, cazare, diurnă), consumabile, echipamente și alte acțiuni
specializate cerute de program (ex. diseminare informații, audit financiar, traduceri,
reproducere, asigurari, training, etc)
- Acțiuni de promovare: promovarea va avea legătură cu rețeaua de distribuție sau piața
locală implicată în ,,întregime” și nu un număr restrâns de produse individuale care sunt
emise de către aceasta
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Costurile/cheltuielile eligibile generate de tipurile de acțiuni eligibile se vor detalia în Ghidul
Solicitantului și în Apelurile de selecție aferente acestei măsuri.
Acțiuni neeligibile: Achiziţionarea de clădiri și terenuri; achiziția de bunuri și echipamente
”second hand”; achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi transport persoane.
7. Condiții de eligibilitate
- Investiția se realizează în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili și are sediul
social/sucursală/filială/punct de lucru în teritoriul GAL DT;
- Solicitantul prezintă un Acord de cooperare care implică minim două entități și face referire
la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
În cazul proiectelor exclusiv de servicii, cel puțin unul din membrii acordului de cooperare
are sediul în teritoriul GAL DT

-

În cazul proiectelor mixte (servicii și investiții), minim liderul desemnat al acordului
de cooperare are sediul în teritoriul GAL DT

-

Investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în măsură;
Viabilitatea economică a investiției este demonstrată în documentația tehnico-economică;
În cazul proiectelor legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de
marketing adaptat la caracteristicile teritoriului LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor
Solicitantul NU se află în dificultate, conform legislației în vigoare
În cazul investițiilor pentru amenajarea piețelor se va consulta arhitectul angajat al GAL
încă din faza de inițiere a proiectului
Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;
Implementarea proiectului se va finaliza în max. 3 ani de la data deciziei de finanţare;

-
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- Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției pe care o va realiza
8. Criterii de selecție
- Numărul de parteneri implicați și proveniența lor
- Crearea de locuri de muncă
- Diversitatea și potențialul inovativ al activităților/acțiunilor incluse în proiect, inclusiv a
celor de promovare a piețelor locale
- Acțiuni comune ale partenerilor în scopul protecției mediului
- Investiția duce la dezvoltarea de noi produse/ practici/procese și tehnologii în sectorul
agricol și/sau alimentar
- Proiectul include acțiuni pentru integrarea în lanțul scurt a unităților turistice din teritoriu
- Proiectul include acțiuni pentru îmbunătățirea accesului produselor locale alimentare în
locuri de desfacere la nivel local (ex. punctele de informare turistică)
- Investiția va fi putea fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune practici)
- Structura de cooperare dobândește personalitate juridică până la finele implementării
proiectului sau liderul structurii de cooperare este o entitate juridică constituită prin

Măsura 01/1B
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul și rata sprijinului s-au stabilit de GAL Dealurile Tîrnavelor astfel încât să stimuleze
dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte, în funcție de bugetul SDL și Reg. UE nr. 1305/2013.
În situația în care investițiile vizează prima vânzare a produsului, dacă nu se regăsește
sub incidența unui articol din Regulamentui (UE) 1305/2013, intensitatea sprijinului va fi
stabilită astfel:- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
În situația în care investițiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri,
proiectul va acoperi doar costurile de funcționare prin măsura 04/3A.
În situația în care investiția intră sub incidența altui articol din Reg. 1305/2013,
respectiv a altei Măsuri din SDL, costurile vor fi acoperite din Măsura 04/3A și se va aplica rata
maximă aplicabilă acelui articol, respectiv acelei Măsuri, însă valoarea maximă a cheltuielilor
eliegibile nu va depăși valoarea maximă acordată prin Măsura 04/3A. Maximum 20% din valoarea
totală a proiectului incluzând costurile de consultanță și proiectare (10%) vor fi costuri de
funcționare a rețelei/cooperării.Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil:
100.000 euro, în funcție de alocarea financiară
10. Indicatori de monitorizare
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 5
- Număr de locuri de muncă nou create: 1

Denumirea măsurii – Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare
CODUL Măsurii - 05/ 3A
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Tipul măsurii:

□ INVESTIȚII
 SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Crearea schemelor de calitate în ramurile economice prioritare din teritoriul GAL Dealurile
Tîrnavelor este unul din obiectivele specifice care susțin nevoia de diversificare și creștere a
competitivității afacerilor rurale în domeniile prioritare de dezvoltare, formulat ca atare în
urma analizării datelor culese din chestionarele și consultările publice realizate. În teritoriul
LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor există la ora actuală un singur produs tradițional atestat –
,,pâinea cu cartofi de la Boianu” și trei exploatații certificate ecologic, însă nici un produs
inclus în lista schemelor de calitate ale Uniunii Europene (DOP, IGP, STG ) și nici dosar depus
în acest sens. Asta deși s-au făcut demersuri de conștientizare și de promovare a beneficiilor
aplicării schemelor de calitate de către ONG-uri locale, în special în ce privește ,,gemul săsesc
de rabarbăr”. A reieșit, astfel, nevoia susținerii fermierilor/producătorilor/procesatorilor locali
pentru alăturarea la schemele de calitate și pentru activități relevante de informare și
promovare în acest demers. Cca 60% din suprafața agricolă a GAL DT este recunoscută ca având
înaltă valoare naturală ca zonă HNV cu practici agricole preponderent, încă, extensive și
durabile. De asemenea, mai multe situri de importanță comunitară și de protecție avifaunistică
se suprapun localităților din teritoriu. Implementarea schemelor înseamnă o recunoaștere a
calității
produselor
provenind
din
aceste
zone
iar
participarea
fermierilor/producătorilor/procesatorilor la o schemă de calitate le poate asigura intrarea sau,
după caz, consolidarea poziției pe piață, prin facilitarea creării unor produse cu valoare
adăugată mare în teritoriu și creșterea veniturilor.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: (i) ,,Favorizarea competitivității agriculturii”
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:,,Creșterea atractivității investiționale durabile
microregionale și recreaționale”.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P3 - ,,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” prevăzută
la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Scheme de calitate
pentru produse agricole și alimentare” art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A),, Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii aăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale” , definit la art. 5, Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare prin
participarea fermierilor şi a formelor asociative ale acestora la implementarea schemelor de
calitate, va facilita procesele noi, inovatoare, în sectorul agro-alimentar prin interconectarea
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fermierilor şi procesatorilor și transferul de bune practici; Protecția mediului prin
implementarea schemelor de calitate presupune obligativitatea respectării de condiţii privind
eco-condiționalitatea și măsurile de înverzire, determinând efecte benefice pentru mediu și
climă. Totodată, fermierii din sectorul zootehnic participanţi la schemele de calitate vor
respecta cerinţele privind managementul deşeurilor, care determină reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M05/3A este complementară cu M02/2A –
Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole, cu M03/2A – Mici
fermieri și cu M04/3A. Măsura poate fi accesată de beneficiarii tuturor măsurilor menționate,
aceștia fiind prioritizați prin criteriile de selecție.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M05/3A este sinergică M04/3A – Crearea și funcționarea
lanțurilor scurte alimentare
2. Valoarea adăugată a măsurii - Implementarea schemelor de calitate va întări poziția
producătorilor și a puterii marketingului în îmbunătățirea lanțului alimentar, cum ar fi
oportunitățile pentru locuri de muncă. Valoarea adaugată a măsurii este generată de caracterul
ei inovator și de impactul generat de aceasta la nivelul vizibilității produselor agricole și
alimentare din zonă. Adăugarea de plus valoare produselor agricole susține economia locală a
teritoriului prin obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri şi procesatori.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană: legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. nr. 1151/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității
produselor agricole și alimentare; Reg. (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția
indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare, Reg.
(UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014
Legislație națională:
Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Ordinul MADR nr. 724/2013 privind
atestarea produselor tradiţionale; Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor
alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;
- Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare
- ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare
- Grupul de Actiune Locala, daca nici o alta entitate nu isi manifesta interesul
Beneficiari indirecți: agenți economici locali din domeniul agriculturii/ silviculturii/ industriei
alimentare; entități private de pe teritoriul GAL DT care au legătură cu lanțurile valorice
(furnizori, prestatori de servicii etc.); autoritățile publice locale
5. Tip de sprijin
- Sprijinul se acordă sub formă de sumă anuală fixă în vederea participării la o schemă de
calitate acreditată sau scheme voluntare de cerificare europene sau naţionale
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- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acţiuni eligibile:
-Participarea la schemele de calitate europene
-Participarea la schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor
agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de România
-Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România
ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare
voluntară a produselor agricole și alimentare (produs tradiţional, reţete consacrate, etc. )
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de
calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație geografică
protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate),
produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și indicațiile
geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs montan”, scheme de
certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată,
vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.
Actiuni eligibile:
Organizare întâlniri de informare cu fermierii/producătorii locali pentru prezentarea
schemelor de calitate: condiții de participare și aderare la schemele de calitate reglementate
de:
- Reg (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din
domeniul calității produselor agricole și alimentare;
- Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor
ecologice, precum și de abrogare a Reg. (CEE) nr. 2092/91;
- Reg. (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului;
- Reg. (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului de stabilire a normelor generale privind definirea,
descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole;
- Partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în
ceea ce privește vinul.
Culegere de date privind potențialul local în scopul identificării posibilităților aderării
la scheme de calitate;
Întocmire documentații tip pentru aderarea la scheme de calitate
Organizarea de activități de informare și promovare privind exemple de produse care
pot face obiectul unei scheme de calitate puse în aplicare de fermieri, de grupuri/ organizaţii
de producători pe piața internă,.
Cheltuieli eligibile:
• Salarii, onorarii, cazare, masă şi transport pentru prestatori;
• Cazare, masă şi transport participanţi;
• Materiale didactice şi consumabile;
• Chetuieli pentru închirierea spaţiilor şi echipamentelor necesare
Acțiuni neeligibile: investiții în utilaje, construcții, modernizări, Costurile de promovare a
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altor produse, care nu fac obiectul schemelor de calitate;
• Costurile cu investiţiile;
• Costurile menţionate la art. 69 (3) din Reg. (UE) 1303/2013.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, definită în HG 226/2015;
- Solicitantul are sediul social sau punct de lucru pe teritoriul GAL DT
- Solicitantul demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea
obiectivelor și indicatorilor SDL
- Solicitantul dovedeşte înscrierea în cadrul unei scheme de calitate naţionale sau europene (la
depunerea proiectului: printr-un angajament scris);
- Solicitantul/membrii acestuia sunt fermieri activi în înțelesul art. 9 din Reg. (UE) 1307/2013;
- Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu
legislația specifică UE în vigoare
- Solicitantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația în vigoare
- Solicitantul se angajează ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute
conform schemelor de calitate să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei
Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România;
• Activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în teritoriul GAL Dealurile Tarnavelor, iar
beneficiarii indirecţi(grupul ţintă) va fi format din locuitori ai comunelor aparţinătoare GAL
Dealurile Tarnavelor .
• Solicitantul prezintă un Plan de acţiuni care cuprinde activităţi premergătoare aderării la o
schemă de calitate europeană sau naţională.
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în documentele de implementare a măsurii –
ghidul Solicitantului si anexe
8. Criterii de selecție
- Numărul de parteneri implicați sprijiniți pentru a adera la schema de calitate
- Solicitantul este beneficiar al măsurii M02/2B, M03/2B sau M04/3A
- Tipul schemei de calitate
- Diversitatea activităților incluse în proiect
- Numărul de locuri noi de muncă create
- Organizația e parte a unui PEI
- Integrarea producției – vor avea prioritate fermierii care realizează procesarea în fermă
Identificarea a cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată schemelor
de calitate
Realizarea a peste 2 acțiuni de informare/promovare
Realizarea a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate
Criteriile de selecție vor fi detaliate ulterior în documentele subsecvente și vor avea în vedere
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal
al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a ținut cont de prevederile art. 16. alin. (4)
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coroborat cu Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și de bugetul SDL.
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este
de maximum 3.000 euro pe exploatație și pe an. Sprijinul va fi calculat în baza costurilor fixe
aferente fiecărei scheme de calitate, incluzând costurile aferente aderării la o schemă de
calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă,
inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea
respectării specificațiilor schemei de calitate naționale sau europene;
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va
depăşi 15.000 euro/proiect.
10. Indicatori de monitorizare
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 1

Denumirea măsurii – Investiții în infrastructura socială
CODUL Măsurii - Măsura 06/ 6B
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Analiza SWOT a scos în evidență mai multe probleme și provocări cu care se confruntă
teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor în ce privește populația și resursele sociale, precum:
- Gradul scăzut de incluziune a grupurilor sociale defavorizate: vârstnici, persoane cu
dizabilități, comunitatea rromă, copii și tineri din medii defavorizate, precum și
dependența mare a acestora de servicii și beneficii sociale
- Coeziune socială scăzută
- Lipsa serviciilor locale de evidență a populației în majoritatea comunelor (multe persoane
de etnie rromă fără certificate de naștere și/sau cărți de identitate)
- Absența serviciilor educaționale extrașcolare, in-sau nonformale adaptate grupurilor sociale
defavorizate
- Infrastrucutura educațională neperformantă, cu programe neadaptate domeniilor strategice
de dezvoltare locală (agricol silvic, turistic, ecologic,cultural, civic, antreprenorial, etc.),
grădinițe insuficiente sau nemodernizate
- Rata scăzută de promovabilitate școlară /absenteism și abandon
- Rata analfabetismului este de 3,78% în rândul populației din teritoriul GAL DT – de aproape
3 ori mai mare față de media pe țară : 1,36%
- Număr mare de șomeri înregistrați (1445) în raport cu nr. de salariați (1867) și cu populația
cu vârsta forței de muncă între 20 și 64 de ani (15.629) – ponderea mare a forței de muncă
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inactive (78,8%) (INSSE, 2011)
Reducerea stilului de viață activ = grad redus de educație pentru sănătate, igienă și
securitate alimentară/ Includerea preponderentă în alimentație a produselor procesate
industrial
- Infrastructură precară pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru nevoile
grupurilor sociale defavorizate majoritare: copii, tineri, vârstnici, comunitatea rromă,
populația săracă
În afara serviciilor sociale desfășurate de structurile specializate la nivelul primăriilor și la
nivelul direcțiilor județene pentru asistență socială din Mureș și Sibiu și a serviciilor de îngrijire
a vârstnicilor la domiciliu oferite de asociația Caritas, infrastructura și serviciile pentru
grupurile dezavantajate din teritoriul GAL DT lipsesc ori sunt deficitare. Accelerarea
fenomenului de îmbătrânire a populației, creșterea numărului de persoane expuse riscului
sărăciei, neadaptarea programelor educative la domeniile strategice de dezvoltare locală
precum și creșterea numărului beneficiarilor de plăți sociale/ beneficii sociale ( în absența
furnizării măsurilor complementare, active pe piața muncii, de ex. prin Axa 5.2 – POCU),
impune identificarea cu prioritate de soluții de infrastructură și servicii adecvate și promovarea
parteneriatelor public-private, inclusiv valorificarea serviciilor IT&C pentru îmbunătățirea
serviciilor sociale și a calității vieții în mediul rural.
O oportunitate și necesitate în acest context este înființarea de centre de zi pentru categorii
defavorizate, derularea de programe tip after-school, înființarea unui centru social
multifuncțional care să furnizeze servicii sociale integrate pentru toate comunele din GAL DT,
precum: monitorizare asistență socială, educație, servicii de consiliere, ocupare, facilitare
comunitară (ex. relația dintre copil și părinte), centru de formare ș.a.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) ,,Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”, conform
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4
Obiective specifice, locale ale măsurii 06/6B): ,,Dezvoltarea rețelelor (sistemelor) ecosociale2 microregionale pentru creșterea echitabilă social a calității vieții populației
Măsura contribuie laprioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013prin investițiile propuse
în construire/reabilitarea/amenajarea/dotarea de structuri care să favorizeze incluziunea
socială a grupurilor dezavantajate și oferirea de servicii de bază pentru creșterea rolului
educației în susținerea dezvoltării locale, pe de o parte și orientarea diversificării și dezvoltării
serviciilor sociale către toate grupurile vulnerabile din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, pe
de altă parte
Măsura contribuie laDomeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și
protecția mediului. Caracterul inovator este asigurat prin însăși oportunitatea realizării
-

2

rețele eco-sociale = indivizi, grupuri, comunități care cooperează pentru respectarea,
promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă, de dezvoltare pe baza
managementului responsabil al resurselor naturale
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acestui tip de investiție, ținând cont că în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor nu există investiții
în infrastructura socială. Nu în ultimul rând, pentru a favoriza incluziunea socială, proiectele
ce se vor finanța prin această măsură vor prevede intervenții pentru evitarea segregării și
implicarea cât mai mare a membrilor comunităților locale în realizarea obiectivelor propuse.
Mediu și climă: prin selectarea de proiecte care vor include obligatoriu măsuri pentru
asigurarea unui impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător și a celor care prevăd
investiții în sisteme de energie regenerabilă. Un alt aspect de care vor ține cont va fi limitarea
tipăririi de materiale informative, respectiv încurajarea utilizării de materiale reciclate pentru
producerea acestora. Fiecare dosar al cererii de finanțare va conține obligatoriu anexa
Dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului, în special la obiectivul ,,mediu și climă”.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 06/6B nu este complementară cu alte
măsuri din SDL
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 06/6B este sinergică Măsurilor: M07/6B – Conservarea
și promovarea patrimoniului cultural, M08/6B – Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor
pentru populație, M09/6A – Încurajarea activităților turistice în GAL DT și M10/6A – Afaceri
rurale non-agricole din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii: valoarea cea mai mare a măsurii este posibilitatea de a
aborda probleme sociale în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor prin intermediul SDL LEADER,
precum și posibilitatea ca experiențele și proiectele propuse prin această măsură să devină
beneficii sociale la nivelul comunităților, iar populația locală să conștientizeze mai bine
provocările sociale cu care se confruntă: combatarea analfabetismului, nevoia de socializare și
de creștere a participării sociale în rândul vârstnicilor, dezvoltarea abilităților de trai
independent și inserția socială a persoanelor cu dizabilități, nevoia de terapie
ocupațională/consiliere de specialitate pentru persoanele dependente de o formă de ajutor
social, inclusiv consiliere privind oportunități de înființare/angajare în unități protejate, ș. a.
Proiectele care vor propune investiții în structuri de tip ,,after – school” vor avea în vedere ca
activitățile educaționale să fie diversificate în sensul implicării inclusiv a părinților acelor copii
provenind din grupurile vulnerabile, în special minoritatea rromă (activități educative privind
igiena în familie, creșterea participării sociale etc.). Măsura de infrastructură socială generează
valoare adăugată și prin complementaritatea cu tipuri de investiţii similare propuse prin
,,Planul de Dezvoltare Locală a Județului Mureș 2014 – 2020” ( obiectiv specific: Dezvoltarea
serviciilor sociale şi sporirea accesului la servicii sociale durabile şi de înaltă calitate a
grupurilor defavorizate) și în ,,Strategia de dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2010 –
2013 şi direcţiile de dezvoltare ale judeţului pentru perioada 2014 – 2020” (propune
dezvoltarea de ,,rețele constituite din instituţii, organizaţii şi furnizori de servicii din zonă care
pot încheia parteneriate” pentru a furniza un complex de servicii sociale formate din centre
de zi, after school-uri, centre de consiliere pentru grupuri defavorizate, servicii de îngrijire la
domiciliu, ș.a.). Un alt element inovator va fi parteneriatul public – privat, autoritățile publice
locale fiind încurajate să depună proiecte în parteneriat cu ONG-uri cu experiență în funizarea
de servicii sociale. Toate construcțiile/reabilitările/amenajări finanțate prin măsura de
infrastructură socială vor respecta Regulamentele locale de urbanism din localitățile în care se
realizează- acest lucru se va regăsi și în criteriile de selecție locală .
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
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participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. UE nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr.
1407/2014
Legislație națională: Legislaţia națională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Hotărârea Guvernului nr. 383/2015
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru
perioada 2015-2020; Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 20152020, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292/2011
modificată prin Ordonanța nr. 31/2015; O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Guvern nr.
68/2003 privind serviciile sociale; Legea 215/2001, a administraţiei publice locale; Hotărârea
nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- Autorităţi publice locale din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor şi asociaţii ale acestora
- ONG-uri care, fie au în proprietate imobilul (clădire, teren) unde se va realiza investiția,
fie prezintă un document notarial care atestă dreptul de administrare/folosință asupra
imobilului respectiv, pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare.
- Parteneriate fără personalitate juridică între o entitate publică cu sediul în teritoriul
LEADER Dealurile Tîrnavelor și un ONG (semnatar al acordului de parteneriat) - GAL Dealurile Tîrnavelor - în cazul în care, după lansarea unui apel de selecție, niciun alt
solicitant nu-și manifestă interesul, cu respectarea cerințelor enumerate pentru beneficiarii
direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese iar verificarea
eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate stabilită prin
documentele de implementare a sub-măsurii 19.2
Beneficiari indirecți: grupuri vulnerabile/ marginalizate, în special minoritatea rromă din
teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, populația teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, întreprinderi
din teritoriu
5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tipurilor de infrastructură socială la scară mică
- Construirea/reabilitarea/amenajarea/dotarea de centre multifuncționale pentru servicii
sociale, medicale, educaționale: programe de tip after school, programe specifice de
integrare, consiliere, susținere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale din
comunități

-

Inființarea/construirea/reabilitarea/amenajarea/dotarea de centre comunitare
integrate (medico-sociale) pentru furnizarea de servicii și desfășurarea de activități
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specifice prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Măsura 5.2 din Programul
Operațional Capital Uman (POCU)
Acțiuni pentru producere şi utilizare de energie regenerabilă şi economisirea de energie în
clădirile destinate furnizării de servicii/activități sociale
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Proiectele de infrastructura socială vor fi finanțate atât din FEADR, Sub-măsura 19.2 prin
intermediul SDL GAL Dealurile Tîrnavelor – partea ,,hard” a investiției (ex.:
construire/amenajare/dotări) cât și prin POCU –axa 5, comp. ,,soft” (servicii). În acest sens,
beneficiarii vor depune un proiect distinct, cu respectarea condițiilor specifice POCU. Sunt
încurajate proiectele care propun cel puțin două activități integrate de combatere a sărăciei și
riscului de excluziune socială și care să fie eligibile prin POCU ( se vor descrie succint activități
propuse, categorii de beneficiari eligibili, etc.).
Acțiuni neeligibile: Achiziția de imobile (teren și clădiri), investiții în facilități de tip
rezidențial, închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de
echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.;
achiziţionarea de echipamente second hand;
7. Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor Măsurii 06/6 b –
Investiții în infrastructura socială trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL Dealurile
Tîrnavelor.
Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
- Are sediul social/punct de lucru/filiala/sucursală în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
- Se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției
- Funcționarea structurii va fi asigurată de către beneficiar prin operaționalizarea ei de către
o entitate acreditată pentru furnizarea de servicii sociale
- Respectă regula ajutorului de minimis, așa cum este ea definită de R1407/2013
- Proiectul demonstrează contribuția la dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului, in special
la obiectivul transversal ,,mediu și climă”.
- În cazul lucrărilor de construcții, se va consulta arhitectul angajat al GAL încă din faza de
inițiere a proiectului iar investiţia va respecta Regulamentul Local de Urbanism din comuna
unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona
cu influență săsească" al OAR;
- Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra imobilului (teren,
construcție, după caz) pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o
perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii proiectului
- Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției pe care dorește să o
realizeze (se vor detalia în Ghidul Solicitantului)
8. Criterii de selecție
- Proiecte depuse în parteneriat de o entitate publică și un ONG
- Numărul de activități/acțiuni integrate de combatere a sărăciei și a riscului de excluziune
socială propuse (minim 2 pentru a primi punctaj)
- Relevanța proiectului - raportată la analiza diagnostic și analiza SWOT a SDL
- Inovare: în evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului, de
la tehnici de construcție/materiale utilizate, la metode de prezentare a informației, soluții
-
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tehnologice implementate etc
Mediu și climă: modul în care proiectul răspunde obiectivului de protecție a mediului
înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice.
- Respectarea specificului arhitectural local: solicitanții vor respecta Regulamentul Local de
Urbanism în vigoare în comuna unde se realizează investiția și ,,Ghidul pentru incadrarea
in specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească", elaborat de OAR
- Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune practici
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Având în vedere că această măsură are o importanță strategică pentru îndeplinirea obiectivelor
din SDL, intensitatea sprijinului nerambursabil a fost stabilită de Adunarea Generală a
asociației GAL Dealurile Tîrnavelor, astfel:
- pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Suma maximă nerambursabilă: 100.000 euro, în funcție de alocarea financiară
10. Indicatori de monitorizare
- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 3.000
-

Denumirea măsurii – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local
CODUL Măsurii - Măsura 07 / 6B
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Unul din punctele tari ale teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, identificat în analiza
diagnistic și în analiza SWOT este ,,numărul și valoarea obiectivelor de patrimoniu cultural
construite”. Această realitate este completată însă de o serie de puncte slabe precum:
,,intervențiile nefericite în amenajarea caselor tradiționale” și ,,patrimoniul material (mobil
și imobil) identificat și mai puțin promovat (disproporționat) comparativ cu patrimoniul
construit”. Exercițiul de prioritizare a problemelor în ce privește patrimoniul cultural realizat
prin metoda ,,arborele –problemă” în procesul de planificare strategică a revelat ca problemă
principală ,,distrugerea arhitecturii tradiționale/peisajului arhitectural sătesc” din zona
săsească deservită de GAL Dealurile Tîrnavelor, care, perpetuată, conduce, treptat, la
,,pierderea identității culturale a satelor”.
Sursele financiare necesare pentru conservarea şi valorificarea acestui patrimoniu
construit și imaterial sunt foarte limitate. Prin Măsura 7.6 din PNDR 2014 – 2020 se pot obține
fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiţii doar pentru obiective de patrimoniu
cultural imobil de interes local de clasa B, în timp ce Programul Operațional Regional finanțează

46

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL DEALURILE TÎRNAVELOR
doar monumente istorice de categoria A. Astfel, din cauza lipsei surselor financiare ale
proprietarilor și a lipsei surselor de finanțare nerambursabilă, obiective de patrimoniu
localprecum mori de apă, șuri sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămida, fântâni, etc, care
păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, sunt degradate atât fizic cât şi
moral. Este evident căpatrimoniul cultural local poate fi considerat o resursă –cheie pentru
dezvoltarea durabilă și coeziunea socială a comunităților din teritoriul LEADER deservit de
GAL Dealurile Tîrnavelor. Investițiile în patrimoniu vor stimula activitățile de turism în
microregiunea noastră, dezvoltarea mărcilor locale, menținerea tradițiilor și a moștenirii
culturale locale, contribuind la creșterea atractivității teritoriului. Tipurile de acțiuni necesare
asociate conservării și promovării patrimoniului cultural, identificate de actorii locali și alți
factori interesați participanți la consultările publice și la grupul de lucru tematic ,,patrimoniu”
se concretizează într-o măsură de finanțare pentru susținerea investițiilor în restaurare,
conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local. Această măsură
va contribui la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la regenerarea identității
culturale zonale prin refacerea infrastrcuturii și activarea vieții socio-culturale și la promovarea
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în teritoriul GAL Dealurile
Tîrnavelor și la o dezvoltare locală durabilă.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii07/6B:
- ,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale”
- ,,Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale”
Măsura contribuie laprioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie laDomeniul de intervenție 6B),,Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale”, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și
protecția mediului.Prin această măsură se va putea finanța pentru prima dată în teritoriul GAL
Dealurile Tîrnavelor restaurarea patrimoniului valoros local, inclusiv clădiri (fațade,
acoperișuri, șuri, cântare, etc.) care nu sunt incluse in LMI clasa a si b, obligatoriu cu
respectarea
tehnicilor
și
materialelor
tradiționale,
locale.
Obiectivele
restaurate/renovate/reabilitate vor fi ulterior introduse într-un circuit turistic. Metodologia
selectării construcțiilor care vor intra în programul de restaurare este inovatoare, bazată pe o
abordare participativă, toți factorii locali interesați fiind responsabili de dezvoltarea
proiectelor propuse. Protecția mediului: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor urmări
permanent organizarea reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor cu scopul de a
diminua/elimina efecte negative asupra mediului, prin asigurarea unui comportament care să
se armonizezecu mediul în managementul șiimplementarea proiectelor și în conformitate cu
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului privind autorizarea lucrărilor de
construcții.Acțiuni propuse (lista nu este exhaustivă): Optimizarea oportunităţilor de a utiliza
resurse locale (pentru a limita transportul, imlicit producerea de noxe) și materiale ușor
degradabile pentru reducerea nivelului de poluare din zona lucrărilor de construcţii (poluarea
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aerului, apei, solului); Îmbunătăţirea performanței energetice a clădirilor restaurate, după caz
(în funcție de intervențiile efectuate); Eficientizarea consumului de resurse (promovarea
imprimării față-verso a documentelor; promovarea politicii pentru a imprima doar documentele
necesare); Elaborarea de materiale de prezentare a rezultatelor proiectului din perspectiva
respectării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile; Pe parcursul lucrărilor de construcţii
- montaj se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri rezultate sau refolosirea
materialelor rezultate, după caz.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 07/6B nu este complementară cu alte
măsuri din SDL
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului
cultural este sinergică Măsurilor: M06/6B – Investiții în infrastructura socială, M08/6B –
Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, M09/6A – Încurajarea activităților
turistice în GAL DT și M10/6A – Afaceri rurale non-agricole din SDL.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugată a măsurii ,,Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local” este
asigurată mai ales prin soluția inovatoare (restaurarea clădirilor/fațadelor cu valoare de
patrimoniu local, a șurilor, acoperișurilor ș.a. elemente de patrimoniu local, după caz) pentru
o problemă gravă identificată în teritoriu: ,,Distrugerea arhitecturii tradiționale/peisajului
arhitectural sătesc”. Impactul generat prin implementarea corectă a acestei măsuri la nivelul
teritoriului GAL DT poate contribui la ameliorarea reticenței populației locale față de utilizarea
tehnicilor tradiționale și a materialelor locale pentru restaurarea fațadelor, inclusiv crearea
unei cereri pentru meșteri locali specializați în tehnici tradiționale de renovare, restaurare
care vor putea fi implicați, ulterior, în întreținerea restaurărilor. Astfel, este generată o nouă
sursă de venit pentru teritoriul GAL. Și întreprinderi mai mici și operatori locali din sectorul
turismului pot beneficia de pe urma acestui tip de proiecte. Proiectele finanțate prin această
măsură vor include activități de interpretare a metodologiei și rezultatelor (ex. panouri care
prezintă o fațadă ,,înainte” și ,,după” restaurare și explică tehnicile tradiționale utilizate), în
vederea promovării unei atitudini pozitive în sensul gestionării patrimoniului ca sursă esențială
a identității teritoriului GAL DT care contribuie la dezvoltarea turismului, generare de locuri
de muncă, creștere economică și dezvoltare durabilă. Valoarea adăugată va fi evidențiată și
prin intermediul condițiilor specifice de eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu
specificul local ( descrise la pct. 7 și 8 din Fișa Măsurii). Poate fi începutul unui program de
dezvoltare integrată de natură inovatoare și transferabilă promovând regenerarea urbanistică
a teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor prin conservarea identității rurale locale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare LocalăReg. (UE) nr. 1303/2013;Reg. (UE) nr.
1305/2013; Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Legislație națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, republicată; OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;Lege nr.422 din 18 iulie 2001, republicată privind protejarea
monumentelor istorice; HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
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metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții; HG nr. 28/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (A.D.I.-uri), proprietari de clădiri/obiective
de patrimoniu local
- parteneriat fără personalitate juridică între o entitate publică locașă și o entitate privată,
cu personalitate juridică, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de
GAL; entitatea publică va fi desemnată ca și aplicant prin acordul de parteneriat
- ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
care au în proprietate clădiri/obiective de patrimoniu local sau care prezintă document
încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va
restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de
finanțare
- ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local dar care prezintă
un acord/conventie scrisă cu persoanele fizice proprietare de clădiri /obiective de
patrimoniu local, în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina
obiectivul și de a nu modifica aspectul/functionalitatea acestuia pe o perioadă de minim 5
ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/
obiectivului de patrimoniu local, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului
sau părții de imobil renovată.
Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi locale, turiștii care vizitează zona
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Prin această măsură sunt finanțate exclusiv investițiile pentru restaurarea, conservarea și/sau
dotarea obiectivelor de patrimoniu local.
Tipuri de acțiuni eligibile a)materiale:
- Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea unor clădiri vechi al căror aspect este
stricat/deteriorat
- Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spatii destinate păstrării si transmiterii de
meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale
- Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/constructii (de exemplu
mori de apă, șuri, cuptoare, fântâni, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului local
construit, tradițional/autentic
- Renovarea faţadei unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri
b) imateriale:
- Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice
- Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural local
- Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice, după caz
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-

Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale ș.a. documentații specifice asociate cu
patrimoniul construit de dimensiuni mici ( poduri, facilități publice, ș.a.)
- Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul
Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care va ține locul încadrării pe
Lista Monumentelor Istorice
- Acțiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website,
participare la târguri și evenimente de profil, achiziția și instalarea de panouri
informative/de interpretare, expoziții foto pe tema patrimoniului ș.a.)
Acțiuni neeligibile: costuri de înreţinere şi/sau alte tipuri de costuri operaţionale; Achiziția de
imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente,
achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări: maşini specializate
etc.; Achiziţionarea de echipamente second hand;
Prin această măsură NU sunt eligibile investițiile pentru reabilitare/modernizare/dotare
cămine culturale și/sau cele pentru reabilitare/renovare/dotare monumente istorice de
categoria B
(acestea se vor finanța prin M08/6B), precum și investițiile pentru
reabilitare/renovare/dotare monumente istorice de categoria A
7. Condiții de eligibilitate
- Investiția se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor
- Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definit
- Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SDL GAL DT
- Investiţia nu este finanțată și din alte fonduri comunitare sau naţionale
- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
- Solicitantul demonstrează oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei (prin
MJ/SF/PT/ DALI ș.a. documentații specifice) și se angajează să asigure mentenanța
investiției
- Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din comuna/ comunele unde se
realizează și ,,Ghidul pentru incadrarea in specificul local din mediul rural în zona cu
influență săsească", elaborat de OAR;
- Includerea obiectivului/elor investiţional(e) în circuitul turistic după finalizarea proiectului
- Obiectivul/obiectivele investițional(e) nu este inclus în Lista Monumentelor Istorice, categ.
b și/si este atestat drept obiectiv de patrimoniu local printr-un document emis de Direcția
Județeană de Cultură Mureș și/sau Sibiu, care ține locul încadrării obiectivului pe LMI
- Arhitectul angajat al GAL este consultat încă din faza de inițiere a proiectului
8. Criterii de selecție
- Investiția este valorificată în scop turistic/ economic (activitate generatoare de venit)
- Valoarea culturală a proiectelor – în funcție de numărul de activități socio‐culturale
planificate a fi desfășurate în urma finalizării investiției (investiții în imobile care vor fi
folosite/valorificate în scop cultural/socio-cultural/de păstrare a tradițiilor/de a oferi
programe pentru comunitate)
- Investiții care propun păstrarea aspectului original al clădirii
- Investiții care propun schimbarea funcţiunii unei clădiri vechi
- Proiecte care prevăd utilizarea de resurse naturale și tehnici locale de construire
- Proiecte care creează locuri de muncă
- Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra
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cărora se intervine
Proiecte care prevăd ca minimum 30% din personalul folosit la lucrările de
renovare/restaurare etc. să fie din localitatea/ile în care se realizează investiția . Vor avea
prioritate meșterii agrementați de către autoritățile abilitate în domeniu, altele decât
administrațiile locale
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aria de cuprindere a unui proiect
și importanța strategică a măsurii la atingerea obiectivelor SDL și bugetul strategiei.
Finanțarea nerambursabilă va fi de max. 100.000 euro/proiect pentru investiții de
importanță locală (sat, comună) și max. 150.000 euro/proiect pentru investiții a căror
importanță cuprinde cel puțin două comune, în funcție de alocarea financiară.
Intensitatea sprijinului:

-

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
- 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului
10. Indicatori de monitorizare
-populația netă care beneficiază deservicii: infrastructuri îmbunătățite: 2.000
Denumirea măsurii – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație
CODUL Măsurii - Măsura 08/ 6B
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
 SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
Includerea Măsurii 08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație
este justificată de elementele identificate ca fiind ,,puncte slabe” în analiza SWOT, implicit
nevoia unei măsuri de dezvoltare a satului ca o comunitate activă, solidară și cu acces la
sănătate, educație și alte servicii locale:
- Infrastructura de apă învechită și nefuncțională în unele localități/sursa de apă din puțuri
locale, în timp de uzina de apă Sighișoara funcționează la 30% din capacitate;
- Lipsa majoritară a canalizării/colectarea apelor uzate și pluviale în comun prin rigole de
suprafață;
- Infrastructură cinegetică învechită, potrivită doar pentru vânătoare, nu și pentru activități
turistice complementare;
- Starea deficitară a infrastructurii de sprijin a afacerilor rurale: absența târgurilor agroalimentare, piețe neorganizate, insuficiente, etc.;
- Lipsa serviciilor locale (ex. lipsa SPCLEP în majoritatea comunelor și multe persoane de
etnie rromă fără acte de stare civilă: certificate de naștere, CI, ș.a.);
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-

Semnalizare și facilități/servicii pentru turiști (informare, consiliere, parcări,curățenie –
igienă, acces, intervenții medicale, etc.), majoritar precare, insuficiente, neadecvate;
- Capacitate și calitate redusă a spațiilor și serviciilor turistice în localitățile cu obiective
culturale și naturale de patrimoniu;
- Servicii turistice nediversificate – turistul nu poate petrece mai mult de max. 2 zile în zonă
întrucât nu există pachete turistice integrate, în lipsa diversificării serviciilor (ex. lipsesc
traseele turistice); e nevoie de diversificarea serviciilor și valorificarea turistică a
patrimoniului cultural și natural; oferta turistică zonală e redusă la oferta câtorva ONG-uri;
- Lipsa unor sisteme de monitorizare/evaluare și control în turism, urbanism;
- Diversitate, integrare și calitate scăzută a serviciilor turistice furnizate (inclusiv informarea
și consilierea vizitatorilor);
- Promovarea neprofesionistă a serviciilor locale și promovarea externă redusă (ex. lipsa
participării la târguri ș.a. evenimente de profil în țară și străinătate);
- Obiective turistice (de patrimoniu) închise în timpul vizitelor grupurilor de turiști;
- Număr scăzut de locuri de muncă durabile în turism
- Gradul scăzut de coeziune teritorială zonală, lipsa abordării comune a dezvoltării teritoriale
sau sectoriale – infrastructura de utilități publice: apă, canal, energie termică, electrică;
- Proceduri birocratice aplicate excesiv de funcționari/angajați publici neimplicați
comunitar;
- Absența campaniilor de informare – conștientizare publică pe teme de interes public;
- Centre de îngrijire a vârstnicilor amenajate și/sau dotate necorespunzător, inclusiv lispa
serviciilor conexe;
- Lipsa spatii pentru desfasurarea activitatilor sportive (doar două săli de sport locale în
comunele Albești și Daneș), infrastructură și dotări precare pentru practicarea sportului
- Spații aparținând bisericilor/parohiilor ortodoxe, evanghelice, reformate ș.a. în stare de
degradare sau fără dotările necesare, care ar putea fi funcționalizate ca și centre
comunitare, multifuncționale, spații expoziționale, etc.
În consecinţă, măsura susţine intervenţii în ceea ce priveşte stimularea creşterii şi
promovarea sustenabilităţii socio-economice şi de mediu a teritoriului LEADER GAL DT, în
special prin dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică şi servicii de bază locale (inclusiv
recreaţie, sănătate, culturăși utilizare mijloace IT&C) precum şi prin reînnoirea satelor şi
activităţi îndreptate pentru restabilirea şi reînnoirea patrimoniului natural și cel cultural
(monumente istorice de categoria b), a așezămintelor culturale şi a peisajului rural al
microregiunii Dealurile Tîrnavelor.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 08/ 6B):
- Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale (pentr turiști
din țară și din străinătate)
- Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale
Măsura contribuie la prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013prin investițiile propuse
în crearea, îmbunătățirea și extinderea tururor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv
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investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; investiții în
crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale,
inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; investiții de uz public în
infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică;
studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și
natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu
aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; investiții
orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în
interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al
creșterii performanței de mediu a așezării respective
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, așa cum este prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și protecția
mediului.
Inovare: prin această măsură sunt încurajate proiectele cu efect multiplicator, urmărindu-se
impactul investițiilor la nivel microregional. Un al element inovator va consta în oferirea de
consultanță, gratuit, beneficiarilor de proiecte de construcții, încă din faza de conceptualizare
a proiectului (tema de proiectare) de către arhitectul angajat de GAL DT.
Protecția mediului: în cadrul proiectelor depuse pe această măsură se va urmări facilitarea
furnizării şi utilizării de surse de energie regenerabilă a produselor auxiliare, deşeuri şi reziduuri
şi a altor materiale brute nealimentare în scopul unei economii bio. Solicitanții sunt încurajați
să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de energie, iar în etapa de
proiectare vor fi luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra mediului.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 08/6B nu este complementară cu alte
măsuri din SDL
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 08/6B este sinergică Măsurilor din SDL: M06/6B –
Investiții în infrastructura socială, M07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural,
M09/6A – Încurajarea activităților turistice în GAL DT și M10/6A – Afaceri rurale non-agricole.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Prin implementarea măsurii, respectiv îmbunătățirea infrastructurii rurale se vor crea condiții
favorabile dezvoltării activităților economice din teritoriu și diversificării a
produselor/serviciilor oferite în diverse domenii în teritoriul GAL DT (de exemplu pentru
producătorii locali prin amenajarea de piețe și târguri locale) , ceea ce va genera crearea de
locuri de muncă la nivel local și venituri suplimentare la bugetele locale.
Valoarea adăugată a acestei măsuri nu este dată doar de sinergia proiectelor sale, ci și de
potențialul multiplicator pe care îl are, ducând la o dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă
a teritoriului, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know how, implicit îmbunătățirea
condițiilor de viață pentru locuittorii din teritoriul GAL DT.
În cazul investițiilor cu construcții se va ține cont de caracteristicile arhitecturale locale, de
structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate,
beneficiarii proiectelor vor primi consultanță gratuită de la arhitectul angajat de GAL.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu
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modificările și completările ulterioare;Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și
completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
Legislație Națională: Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; HG nr. 28/2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la bugetul de
stat, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare, HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației
tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea
Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;Legea nr.489/2006
privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată;Ordinul nr.2260 din 18
aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şiinventariere a
monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr.143/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și
completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- Comunele definite conform legislației în vigoare și asociații ale acestora;
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
- Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de
patrimoniu cultural, istoric, religios de categoria B;
Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau
dezvoltate în teritoriu, ONG-uri din teritoriul GAL DT
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni ELIGIBILE care pot fi susţinute în baza măsurii ( lista de mai jos este una indicativă şi
nu exhaustivă de intervenţii posibile)
a) Crearea, îmbunătăţirea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică,
inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei;
b) Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de bază
destinate populației (piețe locale, centre comunitare, săli și terenuri de sport, etc. ),
inclusiv a celor de agrement și culturale;
c) Înființarea și/sau diversificarea servicii de bază destinate populației
d) Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mică;
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e) Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural
și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu
aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică (ex. studii
privind conservarea patrimoniului imaterial);
f) Reabilitarea/modernizarea reţelelor de iluminat public prin utilizarea de energie produsă
din surse regenerabile sau soluții inovative de reducere a consumului de energie electrică
g) Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau
în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii
performanței de mediu a așezării respective;
h) Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de
patrimoniu de categoria B;
i) Investiții pentru modernizarea/dotarea centrelor de îngrijire a vârstnicilor
j) Investiţii în proiecte inovative de furnizare a serviciilor ( de ex. dotarea sălilor de ședințe
ale primăriilor cu sisteme de sonorizare, achiziție vidanjă, refuncționalizare clădiri vechi
și/sau amenajare centre multfuncționale în domenii identificate ca necesare, etc.)
k) Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013
Acțiuni NEELIGIBILE: Investițiile în infrastructura socială finanțate prin M06/6B; Investițiile
pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu de interes local,
finanțate prin M07/6B; Achiziţionarea de echipamente second – hand; Achiziția de imobile
(teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; Achiziţionarea de
echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul și/sau partenerul are sediul/sucursală/fialială/pct de lucru în teritoriul GAL DT
Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
- Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin sprijin prevăzute prin măsură;
- Investiția se realizează în teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată;
- Solicitantul demonstrează necesitatea, oportunitatea și viabilitatea economică a investiției
- Acțiunile sprijinite vor fi în concordanţă cu
Strategia de Dezvoltare Locală a
comunei/comunelor în care se realizează investiția și cu SDL GAL Dealurile Tîrnavelor
- Pentru proiectele de construcții, arhitectul angajat al GAL este consultat încă din faza de
inițiere a proiectului/temă de proiectare iar investiția va respecta Regulamentul Local de
Urbanism în vigoare în comuna unde se realizează investiția și ,,Ghidul pentru incadrarea
in specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească", elaborat de OAR
- Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției
8. Criterii de selecție
- proiectele realizate în parteneriat (formal sau informal)
- proiecte cu potențial multiplicator
- proiecte care includ acțiuni de mediu
- proiecte care contribuie la promovarea turistică a comunei/teritoriului GAL DT
- impactul economic local al investiției (întreprinderi, asociații, fermieri din teritoriul GAL DT
care beneficiază de infrastructura și serviciile îmbunătățite)
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- solicitantul nu a mai primit sprijin, anterior, pentru o investiție similară
- investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune practici în teritoriu)
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Având în vedere că solicitanții acestei măsuri sunt, în principal, autorități publice locale,iar
implementarea proiectelor pe această măsură este de improtanță strategică pentru dezvoltarea
activităților economice în teritoriu, intensitatea sprijinului va fi de:
- 100% pentru investiții negeneratoare de venit
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
- 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului
Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil: 100.000 euro, în funcție de alocarea financiară.
Proiectele care se implementează în parteneriat precum și cele cu potențial de replicare/
impact microregional vor primi punctaj mai mare, iar beneficiarul poate obține plafonul maxim
al ajutorului public nerambursabil (ex. amenajarea unui târg/piață locală).
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 15.000
Număr de comune/uat-uri sprijinite: 5
Denumirea măsurii – Turism- sector privat
CODUL Măsurii - M09/6A
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Turismul reprezintă un domeniu prioritar de dezvoltare pentru teritoriul GAL DT.
Poziţionarea microregiunii Târnava Mare/Dealurile Târnavelor în „inima triunghiului săsesc”
dintre Braşov, Sighişoara şi Sibiu, face ca această zonă să devină o destinaţie de turism
importantă în contextul circuitului turistic transilvănean şi permite accesul unui număr ridicat
de vizitatori în zonă. ,,Povestea satelor săseşti din Transilvania” devine tot mai cunoscută pe
plan internaţional şi atrage tot mai mulţi vizitatori şi turişti. Valoarea culturală a teritoriului și
implicit creșterea numărului de turiști anual determină dezvoltarea alertă a sectorului turistic
din teritoriul GAL DT. Infrastructura turistică este deocamdată subdezvoltată față de cererea
turistică, necesitând îmbunătățiri sub aspectul creșterii numărului de locuri de cazare prin
construirea de agropensiuni noi și structuri de cazare care să se potrivească profilului mai
multor tipuri de turiști (ex. campinguri). Există în teritoriul GAL DT un fond peisagistic pitoresc
și variat, favorabil practicării turismului în aer liber (turism cultural, drumeții, cicloturism,
turism ecvestru, turism activ, turism de aventura, eco-turism, observarea faunei, plantelor și
naturii în general, vânătoare și pescuit sportiv, etc.). Acest fapt reprezintă o oportunitate
pentru creșterea veniturilor locuitorilor și implicit pentru dezvoltarea economică a regiunii.
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Problemele identificate prin analiza SWOT în domeniul turismului sunt: lipsa unei
strategii de dezvoltare turistică a zonei, lipsă personal calificat, ghizi locali, infrastructură de
sprijin și capacitate redusă a spațiilor și serviciilor de cazare (1 singur camping); colaborare
redusă între operatori din turism cu producători și procesatori locali; lipsă sisteme de
monitorizare și asigurare a securității turiștilor (inf. despre profilul turiștilor, lipsă ghidaj
media, necunoaștere limbi străine/lipsa cursuri de comunicare; ofertă scăzută de servicii
turistice în sezonul rece). Pentru valorificarea potențialului turistic al microregiunii este
necesară și oportună diversificarea, integrarea și creșterea calității infrastructurii, produselor
și serviciilor turistice locale și adaptarea lor la nișele turistice competitive: turism cultural,
eco-outdoor,etc;Potențialul turistic al teritoriul GAL DT este ridicat, două comune din cele opt
fiind incluse in Lista zonelor rurale cu potențial turistic ridicat: Saschiz (cel mai mare potențial
turistic din județul Mureș – 51,5 puncte) și Biertan – 35,52
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ale Măsurii 09/6A: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de
muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 09/6A:,,Creșterea atractivității investiționale durabile
microregionale și recreaționale”
Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la Art. 5 din Reg. (EU) nr. 1305/2013: P6:
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (EU) nr. 1305/2013, sprijinul fiind acordat
pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.
Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. Scopul sprijinului
acordat prin această măsură este de a stimula mediul de afaceri din domeniul turismului din
teritoriul GAL DT, contribuind astfel la creșterea numărului de activități turistice existente,
care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației din GAL DT și
reducerea diferențelor dintre mediul rural și cel urban.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (EU) nr. 1305/2013 de protecție a
mediului și de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Măsura sprijină
facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a
deșeurilor și rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. Vor fi
prioritizate investițiile care prevăd dotarea cu echipamente de producere a energiei
regenerabile și/sau pentru ameliorarea gestionării apelor. Măsura este inovativă prin
încurajarea unui tip de turism durabil, care respectă și valorifică resursele naturale și
antropice, care promovează colaborarea cu fermierii din teritoriu și este atent la specificul
cultural local și la valorile de patrimoniu.
Complementaritatea cu alte măsuri din cadrul SDL: Măsura 09/6A nu este complementară cu
alte măsuri din SDL
Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL: Măsura 09/6A este sinergică Măsurilor: 06/6B – Investiții
în infrastructura socială , M07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural, M08/6B
– Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, și M10/6A – Afaceri rurale nonagricole din SDL.
2.Valoarea adăugată a măsurii: Valoarea adăugată a acestei măsuri rezidă din impactul
generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL DT. Turismul reprezintă un sub-sector cu potențial
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deosebit de dezvoltare în zona GAL DT, reprezentând o alternativă ocupațională pentru forța
de muncă din teritoriu, o modalitate de diversificare a activităților economice din mediul rural
și un factor de stabilizare a populației rurale. Dezvoltarea turismului din teritoriul GAL DT
contribuie la atenuarea dezechilibrelor din zonă, constituind și o sursă de creștere a veniturilor
populației. Peisajul natural din GAL DT oferă posibilități excelente de practicare a turismului
rural, aspect ce permite recreerea în natură, experimentarea unor activități inedite și vizitarea
unor puncte de atracție turistică din teritoriul GAL DT. Un segment important al turismului
rural din teritoriul GAL DT îl reprezintă agro-turismul, dat fiind numărul mare de gospodării
agricole situate în zone cu valoare culturală și peisagistică ridicată. Prin această formă de
turism se dă posibilitatea turiștilor de a experimenta modul autentic de trai din teritoriul GAL
DT, inclusiv gastronomia locală.Turismul rural din GAL DT este insuficient dezvoltat, având în
vedere potențialul turistic al zonei și cererea pieței turistice în creștere. Având în vedere faptul
că infrastructura turistică existentă este insuficient dezvoltată (atât cantitativ, cât și calitativ),
este necesară finanțarea structurilor de primire agro-turistică și de agrement. Investițiile în
structuri de primire agro-turistică și de agrement vor fi făcute acordând o atenție deosebită
calității în turism. În acest sens, investițiile realizate vor fi atestate ca structuri de primire ecoturistice.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea
micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al
Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, ajutoarele de minimis;
Legislație națională:Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea
la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,
cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcții; Ordinul nr. 1051 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism; OUG nr. 34
din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; HG nr. 28 din 9
ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice
aferente invesțiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investii şi lucrări de intervenții; OUG nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național; Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale; OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate;
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- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL DT în cadrul întreprinderii deja
existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice
neautorizate.
Beneficiari indirecți: populația teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, turiști români și stăini,
centre de informare turistică, asociații turistice, autorități publice local.
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Amenajarea de pensiuni agroturistice (inclusiv cu funcțiuni de alimentație-restaurante de
tip familial) prin extinderea/modernizarea/schimbarea de destinație a locuințelor
- Extinderea/modernizarea structurilor de primire turistică autorizate din teritoriul GAL DT
- Construcții/ amenajări/modernizări/dotări pentru infrastructura de primire turistică de tip
camping, sate de vacanță, căsuțe tip camping, spații de campare, bungalow-uri, cabane
turistice
- Construcții/amenajări/modernizări/dotări - pentru activități de agrement independente
sau dependente de structura de primire turistică (ex. amenajări de ștranduri și piscine,
achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, biciclete, etc.).
*mijlocul de transport tradițional reprezintă orice vehicul cu tracțiune animală (exemplu
sanie, trăsură) sau manuală (ex. barcă cu vâsle).
- Construirea/amenajarea/dotarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de
alimentație –restaurante exclusiv de tip familial, cu specific (ex. cramă cu specific
localdependente de structurile de primire turistică. Toate structurile de primire turistică
cu funcțiuni de cazare și/sau de alimentație-restaurante vor fi clasificate conform
Ordinului nr. 1051/2011 cu modificările și completările ulterioare)
- Sisteme de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării
activității turistice
- Marketingul serviciilor turistice legate de activitatea turistică pentru care se solicită
finanțare: acțiuni și materiale de promovare și informare (elaborare, tipărire), website,
sistem electronic de rezervare, etc.
- Acțiuni generale legate de întocmirea proiectului, precum: taxe pentru arhitecți, ingineri
și consultanți, SF/MJ/PT, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
necesare implementării proiectelor așa cum sunt specificate în legislația națională
Acțiuni neeligibile: Construirea de pensiuni pensiuni turistice rurale și agroturistice noi -,,de
la zero”; Achiziția de imobile (teren și clădiri), închirierea de mașini, utilaje, instalații și
echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar
fi maşini specializate etc.; achiziţionarea de echipamente second hand
7. Condiții de eligibilitate
- În cadrul acestei măsuri sunt eligibile NUMAI proiecte prin care se asigură infrastructura și
dotările necesare desfășurării activităților turistice și de agrement;
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-

Solicitantul trebuie să fie înregistrat și să își desfășoare activitatea propusă prin proiect în
teritoriul GAL DT;
- În cazul investițiilor în agroturism, este necesară dovada desfășurării de activități agricole
de către beneficiarul microîntreprindere sau reprezentantul legal al acesteia
- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari direcți eligibili;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
- În cazul construcțiilor/extinderii/renovării/reabilitării clădirilor;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în documentația tehnicoeconomică;
- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
- Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile necesare investiției pe care dorește să o
realizeze (se vor detalia în Ghidul Solicitantului);
- Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra imobilului (teren,
construcție, după caz) pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o
perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii proiectului
- În cazul lucrărilor de construcții, investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din
comuna unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural
în zona cu influență săsească" al OAR
- Includerea obiectivului investiţional în circuitul turistic după finalizarea proiectului;
- Suprafața de teren aferentă structurii turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile
ordinului 65/2013 cu modificările și completările ulterioare
- Reprezentantul legal deține sau își ia angajamentul să dobândească până la efectuarea
ultimei plăți aptitudini în domeniul turismului: manageriale/marketing/ curs de formare
profesională absolvit, ș.a.
- Solicitantul respectă regula ajutorului de minimis, așa cum este ea definită de Regulamentul
UE nr. 1407/2013;
8. Criterii de selecție
Criteriile de selecție sunt adecvate specificului local și în conformitate cu analiza SWOT și
obiectivele prevăzute în SDL GAL Dealurile Tîrnavelor.Prioritizarea se va face în funcție de
contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL, la obiectivele mediu și climă
și inovare.
- Diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități turistice;
- Proiectul include desfășurarea de activități turistice de agrement ,,prietenoase” cu aria
protejată în care se realizează;
- Proiectul prevede certificarea ecoturistică a investiției și introducerea ei în circuitul
ecoturistic;
- Beneficiarul face parte dintr-un cluster/rețea de cooperare/asociație în domeniul
turismului
- Proiectul prevede colaborarea cu fermierii din teritoriul GAL DT și/sau participarea într-un
lanț alimentar scurt pentru produse agricole și/sau alimentare
- Proiectul prevede dotarea cu echipamente de producere a energiei regenerabile și/sau
pentru ameliorarea gestionării apelor în scopul desfășurării activității turistice;
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Proiectul include acțiuni inovative. (ex. dotarea cu mijloace TIC, tehnici de
construcție/materiale utilizate, metode de prezentare a informației, soluții tehnologice
implementate, plan de comunicare și promovare a afacerii etc.)
- Proiectul prevede crearea de locuri de muncă
- Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune practici)
9. Sume aplicabile și rata sprijinului: elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului
sprijinului și la aplicarea intensității sunt: bugetul SDL GAL DT, faptul că turismul este un
domeniu prioritar de dezvoltare a zonei, prevederile Reg. 1305/2013
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul
de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%, având în vedere că
operațiunile sunt generatoare de venit. Suma maximă nerambursabilă/proiect: 90.000 euro
din totalul cheltuielilor eligibile, în funcție de alocarea financiară
10. Indicatori de monitorizare
- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2.000
- număr de locuri de muncă nou create: 3
- număr de structuri de cazare autorizate: 3
-

Denumirea măsurii – Afaceri rurale non-agricole
CODUL Măsurii – M10/6A
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Sectorul non-agricol din teritoriul GAL DT este insuficient dezvoltat, existând necesitatea
îmbunătățirii serviciilor pentru populație prestate de către operatori privați. Responsabilitatea
socială a mediului de afaceri este redusă, existând un număr redus de firme în domeniul nonagricol în teritoriu, cu un număr mic de angajați. Astfel, activitățile economice au un aport
financiar mic la bugetele locale, mult sub potențialul teritoriului. Lipsa serviciilor pentru
populație reprezintă un inconvenient pentru locuitorii din teritoriul GAL DT, aceștia fiind
nevoiți să parcurgă distanțe considerabile pentru a obține produsele sau serviciile care le sunt
necesare, pe care le găsesc cel mai adesea doar în mediul urban. Serviciile pentru populație
prioritare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL DT vizează
domeniul medical și cel al meșteșugurilor. Infrastructura medicală de pe teritoriul GAL DT este
deficitară. În anul 2011 erau înregistrate un număr de 16 cabinete medicale de familie, 2
cabinete stomatologice și 6 farmacii. Personalul medical era compus din 6 medici, 14 medici
de familie, 4 stomatologi, 4 farmaciști și 20 de persoane personal sanitar mediu. Personalul și
dotările existente sunt insuficiente pentru a satisface nevoile locuitorilor, mai ales ale celor
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din satele aparținătoare comunelor GAL. O nevoie stringentă sesizată de către locuitorii din
comunele GAL o reprezintă insuficiența serviciilor de medicină dentară prestate la nivelul
teritoriului.Satele săseşti din zona Târnava Mare/Dealurile Târnavelor erau renumite până în
secolul XX pentru organizarea lor socială și profesională. Locuitorii erau organizați în vecinătăți,
iar diverșii meşteşugari (olari, cojocari, dogari, tâmplari, ţesătorie şi broderie, zugravitencuitori, fierari, etc) erau organizați în bresle. Centralizarea decizională administrativă a
ultimelor decenii ale secolului trecut, pierderea valorilor sociale prin migrarea sașilor și
promovarea media aflate în opoziție cu aceste modele sociale au condus la pierderea
meșteșugurilor tradiționale și implicit au lăsat un gol de servicii pentru populație. Lipsa micilor
ateliere meșteșugărești influențează în mod negativ calitatea vieții locuitorilor din teritoriul
GAL DT. De aceea există necesitatea încurajării unei dezvoltări durabile a afacerilor mici, a
modelelor de business/antreprenoriat local care respectă și valorifică resursele naturale și
antropice, care respectă modul de viață tradițional al locuitorilor zonei și le îmbunătățește
calitatea vieții. Turismul este una dincele trei mari priorități de dezvoltare a zonei, deficitar
mai ales în ce privește serviciile/activitățile de agrement. Implementarea acestei măsuri este
necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor
prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima
dată (start-up în baza unui plan de afaceri). Măsura contribuie la diversificarea economiei
locale, la creşterea veniturilor populaţiei și a numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi
mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în teritoriul
LEADER GAL DT precum și la menţinerea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.
Măsura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală prevăzute la Art. 4 din Reg. (EU) nr.
1305/2013 iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 10/6A:
-,,Creșterea atractivității investiționale durabile microregionale și recreaționale”
- ,,Conservarea și valorificarea durabilă a resurselor naturale și culturale microregionale˝
-,,Dezvoltarea rețelelor (sistemelor eco-sociale) microregionale pentru creșterea echitabilă
social a calității vieții populației”
Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la Art. 5 din Reg. (EU) nr. 1305/2013: P6:
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (EU) nr. 1305/2013, sprijinul fiind acordat
pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Măsura contribuie la
domeniul de intervenție 6A ,,Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă”. Scopul sprijinului acordat prin
această măsură este de a stimula mediul de afaceri din domeniul non-agricol din teritoriul GAL
DT contribuind astfel la creșterea numărului de activități non-agricole existente, care să
conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației din GAL DT și reducerea
diferențelor dintre mediul rural și cel urban.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (EU) nr. 1305/2013 de protecție a
mediului și de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Măsura sprijină
facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a
deșeurilor și rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. Vor fi
prioritizate investițiile care prevăd dotarea cu echipamente de producere a energiei
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regenerabile și/sau pentru ameliorarea gestionării apelor. Totodată măsura este inovativă prin
încurajarea unui dezvoltări durabile a afacerilor mici, care respectă și valorifică resursele
naturale și antropice, care respectă modul de viață tradițional al locuitorilor din teritoriu și le
îmbunătățește calitatea vieții.
Complementaritatea cu alte măsuri din cadrul SDL: Măsura 09/6A nu este complementară cu
alte măsuri din SDL.
Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL: Măsura 10/6A este sinergică Măsurilor: 06/6B –
Investiții în infrastructura socială, M07/6B – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural,
M08/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație și M09/6A – Turism-sector
privat din SDL. Toate aceste măsuri contribuie la îndeplinirea priorității 6 –Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și dezvoltării economice în zonele rurale.
2.Valoarea adăugată a măsurii : rezidă din impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului
GAL DT. În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin
înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în sectorul non-agricol
din teritoriul GAL DT, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă
și reducerii sărăciei. Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole), în special pentru
fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general pentru micii întreprinzători
din teritoriul GAL DT.Având în vedere necesitatea integrării domeniilor non-agricole cu
activități ce vizează domeniul social vor fi prioritizate la finanțare unitățile protejate. În același
timp, dezvoltarea insuficientă în zonă a serviciilor medicale (umane și veterinare) face
necesară și utilă prioritizarea acestor sectoare la finanțare. Totodată, specificul cultural local
impune dezvoltarea de activități meșteșugărești care vor fi de asemenea prioritizate. Crearea
de ateliere meșteșugărești poate contribui și la dezvoltarea domeniului turistic, existând
posibilitatea includerii acestor ateliere tradiționale în circuite turistice și promovarea
produselor tradiționale locale și chiar să contribuie la păstrarea peisajului cultural local
(inclusiv arhitectural).
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:Legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea
micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al
Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, ajutoarele de minimis;
Legislație națională:Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea
la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală;Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,
cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcții; OUG nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente invesțiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investii şi lucrări de intervenții; OUG nr.
44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;
OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național; Legea nr.
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31/1990 privind societăţile comerciale; OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările
şi completările ulterioare; Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare,
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- Fermieri sau membrii ai unei gospodării agricole din teritoriul GAL DT, care își desfășoară
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată, în spațiul rural.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL DT, care își propun
activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru
sprijin
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii acesteia (start-ups).
Beneficiari indirecți: Populația din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, autorități publice locale,
societatea civilă
5.Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea activităților neagricole în
teritoriul GAL DT, pe baza unui plan de afaceri.
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:toate acțiunilepropuse prin planul de afaceri, inclusiv capital de lucru și
capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului
de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
- Construire/amenajare/modernizare/dotare spații pentru desfășurarea de activități non –
agricole de producție sau de activități meșteșugărești, în vederea comercializării
- Construire/amenajare/modernizare/dotare spații pentru furnizarea de servicii
- Achiziția de echipamente și utilaje necesare implementării Planul de afaceri
- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei
activități, ca parte integrantă a proiectului
- Investiții în active necorporale necesare desfășurării activităților din Planul de afaceri
- Acțiuni generale ocazionate de proiect, conform art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE
1305/2013
Acțiuni neeligibile:-achiziția de imobile (teren, construcții), achiziționarea de utilaje și
echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu
Clasificarea Activităților din Economia Naționala, precum și producerea și comercializarea
produselor din Anexa I din Tratat; Închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente,
achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini
specializate etc.; achiziţie echipamente second hand;
7.Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor Măsurii 10/6A Afaceri
rurale non-agricole trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
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Solicitantul trebuie să fie înregistrat și să își desfășoare activitatea propusă prin proiect în
teritoriul GAL DT
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor
neagricole
- Viabilitatea economică a investiției este demonstrată în documentația tehnico-economică;
- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
- Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra imobilului (teren,
construcție, după caz) pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o
perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii proiectului;
- În cazul lucrărilor de construcții, angajamentul că investiţia va respecta Regulamentul Local
de Urbanism din comuna unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local
din mediul rural în zona cu influență săsească" al OAR;
- Solicitantul respectă regula ajutorului de minimis, așa cum este ea definită de R1407/2013;
- Includerea în planul de afaceri a obținerii de venituri din producția comercializată și/sau
serviciul prestat
- În cazulproiectelor cu constructii-montaj, angajamentul că arhitectul angajat al GAL va fi
consultatîncă din faza de inițiere a documentației tehnice
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei
de acordare a sprijinului.
- Finalizarea implementării planului de afaceri si solicitarea celei de-a doua tranșe de plată
se va face în maximum 48 de luni de la data semnării deciziei de finanțare de către
solicitant, pentru proiectele cu construcții și/sau montaj, respectiv 36 luni pentru
proiectele fără construcții și/sau montaj
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării
activităților comerciale prin producția comercializată sau prin serviciul prestat, în procent de
minim 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării
implementării planului de afaceri);
8. Criterii de selecție
- diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către
activități non-agricole;
- proiectul prevede dotarea cu echipamente de producere a energiei regenerabile și/sau
pentru ameliorarea gestionării apelor în scopul desfășurării activității non-agricole din
planul de afaceri;
- proiectul include acțiuni inovative. (ex. dotarea cu mijloace TIC, tehnici de
construcție/materiale utilizate, metode de prezentare a informației, soluții tehnologice
implementate, plan de comunicare și promovare a afacerii etc.);
- proiectul prevede crearea de locuri de muncă;
- nivel ridicat de calitate a planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția
comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30 % din valoarea primei tranșe
de plată;
- prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor:
turism, meșteșuguri, industrii creative, servicii pentru populație, servicii medicale, sanitarveterinare
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stimularea activităților turistice în sensul prioritizării proiectelor care includ activități
turistice de agrement care nu dăunează ariei protejate în care se desfășoară proiectul
include utilizarea durabilă a resurselor naturale din teritoriul GAL SDT (ex. lemnul pentru
ateliere de tâmplărie);
- investiția poate fi vizitată la finalul implementării ( ca exemplu de bună practică);
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea intensității
sunt: bugetul SDL GAL DT, prevederile REg. 1305/2013
Cuantumul sprijinului este de 20.000 euro/proiect. Nu există sume intermediare.
Sprijinul se va acorda în 2 tranșe, astfel:
- 90 % din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
- 10 % din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri.
Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se va depune de către beneficiar după îndeplinirea
tuturor obiectivelor din Planul de afaceri
10. Indicatori de monitorizare
- populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000
- număr de locuri de muncă nou create: 7
- număr afaceri rurale non-agricole sprijinite: 3

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene, etc.)
Aplicarea indicațiilor ghidului de finanțare asigură corelarea, complementaritatea elementelor
de planificare a dezvoltării teritoriului GAL Dealurile Tîrnavelor, cu elementele de strategie
(obiective, priorități, domenii majore de intervenție) ale Planului Național de Dezvoltare Rurală
și implicit cu ale Politicii Agricole Comune europene.
Aplicarea metodologiei de planificare LEADER a dezvoltării teritoriului GAL Dealurile
Tîrnavelor, pentru perioada 2016 – 2020, a impus în cadrul activității de definire a domeniului
planificării (desfășurată în etapa inițială de organizare/ preplanificare) identificarea
documentelor strategice de referință de rang superior relevante pentru SDL GAL Dealurile
Tîrnavelor. Având în vedere nivelul administrativ - teritorial al GAL Dealurile Tîrnavelor
(microregional) au fost identificate ca documente de referință de rang superior (județean):
Planul de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-20203 și Strategia de
Dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2012 – 2020 (revizuită, actualizată şi
completată)4. Pentru verificarea convergenței obiectivelor teritoriale județene cu obiectivele
de finanțare din Programul Operațional Regional, respectiv a complementarității obiectivelor
de dezvoltare urban – rural, au fost luate în considerare și elementele de planificare regională
din ”Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020”5.

3

http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm;
http://www.cjsibiu.ro/fara-categorie/strategia;
5
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare_PDR_2014-2020;
4
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Astfel măsurile prioritare identificate în cadrul SDL, au fost proiectate ca să susțină obiectivele
de dezvoltare rurală cu componentelor sale economice, sociale și de mediu prezente în toate
documente de referință pentru dezvoltarea administrativ – teritorială6 menționate mai sus. În
mod specific: Măsura M06/6B - Investiții în infrastructura socială susține dezvoltarea
obiectivelor de dezvoltare socială la nivel județean și regional7. Măsurile M07/6B - Conservarea
și promovarea patrimoniului cultural local, M08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor
pentru populație precum și M09/6A – Turism -sector privat susțin dezvoltarea turismului
prevăzut de toate documentele de planificare județene și regional8, dar și obiectivul general
specific al județului Sibiu: ,,Protecţia peisajului natural şi cultural şi promovarea imaginii
judeţului Sibiu, în sensul Convenţiei Europene a Peisajului de la Florenţa” al DMI III.7. Cultură
„Creşterea calităţii vieţii în judeţul Sibiu prin îmbunătăţirea accesului şi participării cetăţenilor
la cultură”.
Din perspectiva sectorială, a componentelor dezvoltării rurale au fost identificate ca
documente de referință relevante pentru SDL GAL Dealurile Tîrnavelor, următoarele:
(a) la nivel de politici naționale: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
României, Orizonturi 2013-2020-20309a cărui obiectiv de dezvoltare rurală,,agricultura,
silvicultura şi pescuitul” pentru Orizont 202010 este susținut solidar de măsurile SDL care vizează
creșterea competivității agriculturii și a produselor agricole (M02/2A, M03/3A, M04/3A,
M05/3A) și cele care vizează infrastructura rurală socială (M06/6B, M08/6B); Viziunea
Guvernului României pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate11-analiza resurselor
teritoriului GAL a identificat deasemenea procentul majoritar al fermelor de subzistență
(creșterea viabilității exploatațiilor agricoleeste susținută de M02/2A, iar diversificarea
activităților economice prin M09/6A și M10/6A) și îmbătrânirea forței de muncă din agricultură

6

Sibiu: DMI III.4.4. Dezvoltarea rurală, cu obiectivele: 1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentare şi
forestier; 2. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin utilizarea durabilă aterenurilor agricole şi forestiere;
3. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi încurajarea diversificării economiei rurale; 4. Demararea şi
funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare rurală, LEADER; Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic: 4.
Dezvoltarea (durabilă) a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii; cu prioritățile: 4.1. Eficientizarea
activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi
susţinerea activităţilor de prelucrare a produselor agricole; 4.2. Diversificarea activităţilor economice în
localităţile rurale din judeţ; 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement (inclusiv
proiecte integrate); 4.4. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic (Mureș) și similar: 4.1. Eficientizarea
activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și
susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole; 4.2. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă,
a potențialului silvic regional; 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în
localitățile rurale din Regiunea Centru; 4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale
din Regiunea Centru; 4.5. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării
comunitare.
7

Sibiu: DMI III.3 cu obiectivele 1- 8; Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic 1 cu
prioritatea 1.3.
8

Sibiu: DMI III.3 cu obiectivele 1- 8; Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic 5 cu prioritățile aferente.
http://cndd.ro/documents_national_sustainable_development_strategy_ro.html;
10
”Orizont 2020. Obiectiv naţional: Consolidarea structurilor din domeniul agro-alimentar şi silvic concomitent cu
dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a decalajelor şi atingerea
nivelului mediu actual de performanţă al ţărilor membre ale UE; afirmarea României ca element de stabilitate a
securităţii alimentare în Europa de Sud-Est”.
11http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Viziunea_Guvernului_Rom%C3%A2niei_pentru_dezvoltarea_clasei_de_mijloc_l
a_sate.pdf;
9
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(soluție susținută prin M03/2A - Mici fermieri) – probleme vizate de direcția strategică II12;
măsurile dedicate asocierii (M01/1B) și a îmbunătățirii competitivității producătorilor primari
(M04/3A și M05/3A) susțin direcția strategică III13 ale documentului de politică rurală. Măsurile
M09/6A, M07/6B și M08/6B sprijină dezvoltarea economiei rurale prin eco și agroturism (VI).
Întreaga activitate a GAL Dealurile Tîrnavelor și sprijinul acordat dezvoltării teritoriului
microregional susține direcția strategică VII14 a documentului menționat.
(b) în domeniul dezvoltării sociale: obiectivele Strategiei naţionale privind incluziunea socială
şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, transpuse în Programul Operațional Sectorial
Capital Uman15 - măsura SDL M06/6B - Investiții în infrastructura socială, este complementară
Axei Prioritare 5 (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității), respectiv
Obiectivului Tematic 09 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare, cu cele 3 tipuri de investiții tematice16, prin care GAL Dealurile
Tîrnavelor are intenția să asigure sustenabilitatea proiectelor aplicate în cadrul acestei măsuri
(conform prevederilor Ghidului de Finanțare).
(c) în domeniul culturii: Agenda Culturală Europeană17 transpusă în cadrul de organizare și
funcționare al Ministerului Culturii18 - aplicarea inovativă a Măsurilor M09/6A - Turism – sector
privat și M10/6A - Afaceri rurale non-agricole, dar și măsurile M07/6B - Conservarea și
promovarea patrimoniului cultural și M08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru
populație își propun să promoveze inițiative culturale și creative (ICC19), iar M 01/1B Înființarea și funcționarea de structuri asociative poate susține Axa Tematică C (Abilități și
Mobilitate)20.
(d) în domeniul protecției și managementului de mediu: la nivel național - ”Programul
Operațional Infrastructură Mare”, ,,Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea
Biodiversității” (2010 – 2020)21, la nivel județean (Sibiu) ,,Planul Local de Acţiune pentru Mediu,
judeţul Sibiu”22. În cazul obiectivelor specifice ale priorităților de investiții aferente Axei
Prioritare 3 POIM – ,,Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor”23, trebuie să menționăm că administrațiile publice locale membre ale GAL Dealurile
12

Schimbarea de generații în agricultură și un nou rol pentru ferma de familie;
Asocierea pentru intrarea pe piață – cheia pentru dezvoltare
O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală
15
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014;
16
9ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii/ 9iv - Creșterea accesului la
servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistențămedicală și servicii sociale de interes
general/ 9v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă – cu obiectivele specific: 4.1 –
4.16.
17 European Union, Work Plan for Culture 2014 - 2020
18
HG 90/ 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National (Monitorul
Oficial 116 din 22 februarie 2010)
19Axa tematică B, Domeniu de interes 1 ” Utilizarea strategică a Programelor suport ale UE (incluzând Fondurile
Structurale) pentru întărirea potențialului culturii asupra dezvoltarii locale și regionale și a diseminarii efectelor
CCIs asupra economiei in ansamblul ei” și Domeniul de interes 3.4 ” Promovarea turismului cultural ca si
conducator al unei dezvoltari sustenabile sociale si economice”.
20
Domeniul de interes 2. Promovarea parteneriatelor creative (incluzand impactul lor pozitiv).
21
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014;
22
http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2015/01/ANEXA-PLAM21.pdf.
23 Prioritatea de investiție 6i ”investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al
Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe”
cu obiectivul specific OS 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire
13
14
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Tîrnavelor sunt membre ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare,,ECOLECT MUREŞ”
(comunele din județul Mureș) și ,,Eco Sibiu” (Laslea și Biertan)persoane juridice de drept privat
şi de utilitate publică, având ca scop implementareasistemuluiintegrat de gestiune a deşeurilor
la nivelul județelor Mureș și Sibiu, precum şi a unificării gestiunii serviciilor de colectare,
transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale, precum și ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Aqua Invest Mureș”(comunele din județul Mureș) constituită în scopul
dezvoltării și managementului infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre. Măsura SDL GAL M08/6B Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație este complementară proiectelor
mari derulate de către aceste ADI județene. Axa prioritară 4 POIM24 este vizată de proiectele
complementare ale membrilor de mediu GAL și ale partenerilor acestora, custozi sau
administratori de arii protejate (situri Natura 2000), fonduri cinegetice sau suprafețe de apă
cu populație piscicole.
CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Funcționarea GAL și implementarea SDL se vor derula până în anul 2023. Perioada, în
principiu de 7 ani, poate varia în funcție de data la care GAL DT va semna decizia de finanțare,
dar și de modul în care se vor implementa proiectele beneficiarilor SDL. Planul de acțiune
general propus cuprinde întreaga perioadă de implementare a SDL. Derularea efectivă a
activităților poate fi influențată, însă, de o serie de factori: interesul solicitanților pentru
anumite măsuri, gradul de contractare a sumelor disponibile din SDL, eventuale contestații,
necesitatea redeschiderii unor sesiuni ca urmare a rezilierii de contracte etc.
În Strategia de Dezvoltare Locală a fost inclusă Măsura 06/6 B - ,,Infrastructură socială” care
va fi lansată cu prioritate: în semestrul 2 al anului 1 de implementare a SDL (2016) (dacă timpul
va permite acest lucru) sau cel mai târziu în semestrul 1 al anului 2 (2017)
Denumire activitate

Anul 1
Sem. 2

Anul 2
Sem. 1
Sem. 2

Anul 3
Sem. 1
Sem. 2

Animarea teritoriului
Promovare măsuri GAL
Informare/diseminare
Sesiuni de apeluri de selecție
* M 06/6B - Infrastructură socială
Evaluare și selecție proiecte
Monitorizarea proiectelor
Verificarea conformității cererilor
de plată
pentru reciclare a deşeurilor în România, respectiv PI 6ii ”Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care
depășesc aceste cerințe”/ OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
24
Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a
siturilor poluate istoric/ PI 6.d.Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii
ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică/ OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi
conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
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Monitorizare și evaluare SDL
Funcționare GAL
*Funcționarea GAL include raportările tehnice și financiare, achiziții publice, activitatea
financiar-contabilă, resurse umane etc.
Anul 4
Anul 5
Anul 6
Denumire activitate
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1
Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2
Animarea teritoriului
- Promovare măsuri GAL
- Informare/diseminare
Sesiuni de apeluri de proiecte
Evaluare și selecție proiecte
Monitorizarea proiectelor
Verificarea
conformității
cererilor de plată
Monitorizare și evaluare SDL
Funcționare GAL

Denumire activitate

Sem. 1

Anul 7
Sem. 2

Sem. 1

Anul 8
Sem. 2

Animarea teritoriului
- Informare/diseminare
Monitorizarea proiectelor
Verificarea conformității cererilor de
plată
Monitorizarea și evaluarea SDL
Funcționare GAL
Responsabili pentru implementarea acțiunilor cuprinse în Planul de acțiune general vor fi
cei 6 angajați ai GAL: 1 manager, 2 animatori, 2 experți tehnici și arhitect consultant.
În situația în care volumul de lucru va fi foarte mare sau angajații GAL nu vor avea
competențele necesare într-un anumit domeniu, vor fi contractați pe perioadă determinată
experți externi (de. ex. verificare tehnică a proiectelor etc.), care vor asigura suportul necesar
echipei GAL DT.
Partenerii se vor implica în mod direct în procesul de selecție a proiectelor prin
reprezentanți în cadrul Comitetului de Selecție și al Comisiei de Contestații, precum și în alte
acțiuni în care au expertiza/experiență și echipa GAL le va solicita sprijinul.
Cheltuielile de funcționare a GAL vor fi asigurate din sumele alocate, conform planului
financiar, prin Sub-măsura 19.4, dar și din surse externe (cotizațiile membrilor, eventuale
donații/sponsorizări etc.). Având în vedere că decontarea cheltuielilor de funcționare se va
face în funcție de performanța GAL-ului (sume plătite în cadrul proiectelor selectate de GAL),
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finanțarea va fi asigurată inițial din cotizațiile membrilor sau, dacă este cazul, se va solicita
avans, decizia urmând să fie luată de parteneri.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor a fost autorizată să implementeze
Strategia de Dezvoltare Locală în exercițiul financiar 2007-2013. Grupul de lucru/echipa GAL
și-a desfășurat activitatea într-un spațiu pus la dispoziție gratuit, prin contract de comodat, de
unul din parteneri – comuna Saschiz, spațiu în care va continua să funcționeze și în actuala
programare, deși biroul cu suprafața de 80 mp nu este suficient pentru complexitatea
activităților desfășurate și nr. personalului angajat. Se are în vedere în viitor identificarea și
închirierea unui spațiu mai mare, schimbarea sediului urmând a se face prin decizie de Consiliu
Director, conform statului asociației. Resursele materialepuse la dispoziție gratuit, în
actualul sediu, de către comodatar sunt: 4 mese, 3 dulapuri, 6 scaune, 1 telefon cu fax, 3
comode cu sertare. Resursele de care dispune GAL DT, achiziționate prin măsura de
funcționare din perioada anterioară de programare și care vor fi puse la dispoziție sunt: 2
multifuncționale, 6 laptop-uri, 1 aparat foto, 1 cameră video, 5 corpuri de mic mobilier (1 dulap
și 3 rafturi),1 sistem de proiecție cu sonorizare, 1 flip-chart, 1 cort personalizat pentru
participarea la evenimente rechizite/consumabile.
Pentru asigurarea echipamentelor necesare unei bune funcționări a echipei, la resursele
materiale enumerate mai sus se vor adăuga echipamente IT, mobilier de birou, consumabile
care vor fi achiziționate, în funcție de necesități, prin Sub-măsura 19.4.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei
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 unei zone. GAL Dealurile Tîrnavelor a utilizat metodologia de planificare strategică
dezvoltată în proiectul amintit,compatibilă cu metoda LEADER a abordării ,,de josîn 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 aplicatăa 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;

71

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL DEALURILE TÎRNAVELOR
-

integrarea dezvoltării sectoriale; teritorială din perspectiva serviciilor pe care
biodiversitatea le oferă ca sursă tradițională pentru dezvoltarea locală.

1. Analiza
teritoriului
•Consolidarea
(profil/
capacității
potențial)
locale,
•Reunirea
•Analiza
actorilor locali.
diagnostic
0.
/
Organizare/
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e

•Acțiuni;
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existente.

2.
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Parteneriatului
•Constituirea
GAL;
•Operaționaliz
area
executivă;

•Strategie;
•Plan de
Acțiuni
4.
Elaborarea
strategiei de
dezvoltare
locală

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
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
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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 exercițiul financiar anterior), cu resurse materiale și
financiare proprii asociației și fără sprijin pregătitor prin sM19.1
Metode/materiale de animare folosite: prezentări .ppt, extrase din Reg. (UE)1305/2013,
website-l asociației, invitații scrise, chestionare, consultări publice, ateliere tematice.
CAPITOLULIX: Organizarea viitorului GAL
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor funcționează ca o structură
comună legal constituită, în baza unui Statut și a unui Regulament de Organizare și Funcționare
și pe principiul ,,o strategie, un parteneriat, o zonă” care permite LEADER să funcționeze ca
un instrument eficient de dezvoltare locală integrată. Dezvoltarea capacității de evaluare, a
conștientizării, a structurilor, a resurselor și a angajamentelor necesită o gestionare activă și
asumarea unei reale responsabilități la toate nivelurile.
Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilește sarcinile GAL DT în raport cu
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală LEADER, după cum urmează:
a. Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa
operațiunile/proiectele, inclusiv promovarea capacităților lor de management al
proiectelor: animarea teritoriului prin acțiuni specifice de informare, promovare,
comunicare proporționale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului, sprijinirea
potențialilor depunători de proiecte, elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile
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de finanțare din SDL, a apelurilor de selecție/depunere de proiecte, lansarea apelurilor.
Acțiunile de animare vor urmări permanent să răspundă și nevoilor grupurilor minoritare,
ale persoanelor defavorizate sau marginalizate, după caz.
- GAL Dealurile Tîrnavelor poate avea statut de beneficiar al Măsurii de investiții în
infrastructura socială și poate implementa proiecte în conformitate cu strategia de
dezvoltare locală, cu aplicarea prevederilor privind evitarea conflictului de interese, în
situația în care după închiderea unui apel de depunere de proiecte pe această măsură nu
există nici un solicitant. De asemenea, GAL Dealurile Tîrnavelor poate fi beneficiar al
sM19.3.
Sprijinirea depunătorilor de proiecte se va concretiza prin:
- solicitări de informații – beneficiarii vor putea să se adresez biroului GAL DT cu întrebări
legate de strategie, măsuri, criterii de selecție, sesiuni de depunere de proiecte, etc.,
telefonic, prin email, pe website prin formularul ,,cerere de informații”, direct la birou sau
în cadrul acțiunilor de animare organizate în teritoriu. Pe baza discuțiilor, beneficiarii
sprijiniți de animator vor completa o ,,fișă inițială de proiect” care, la cerere, poate primi
un aviz inițial din partea compartimentului tehnic, inclusiv propuneri de modificare, după
caz. Pentru proiectele care includ construcții va fi consultat obligatoriu arhitectul angajat
al GAL, încă din faza de temă de proiectare. Acest proces este responsabilitatea
animatorilor și are rolul de a ajuta beneficiarii să concretizeze ideile proprii în proiecte.
- utilizarea diferitelor mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la
posibilitățile de finanțare prin intermediul strategiei de dezvoltare locală: întâlniri și
evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet, prin
intermediul membrilor GAL ș.a. (lista nu este exhaustivă)
b. Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii
obiective în ceea ce privește selectarea cererilor de finanțare, care să evite conflictul
de interese și care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă. Comitetul de Selecție a proiectelor este format din 11 membrii, din care
3 sunt reprezentanți ai autorităților publice membre în parteneriatul GAL DT, persoane cu
funcții de execuție din Primării. Regulamentele de Organizare și Funcționare a Comitetului
de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor fi validate prin Hotărârea
Adunării Generale a Asociaților și se vor posta pe website-ul GAL DT: www.tarnava-mare.ro
GAL DT va notifica în scris solicitanții cu privire la rezultatul procesului de selecție a
proiectelor/cererilor de finanțare depuse la GAL și va publica rapoartele de selecție
(intermediar și final) pe site-ul propriu, cu asigurarea perioadei și a procedurii de depunere
a eventualelor contestații.
c. Asigurarea, cu ocazia selecționării cererilor de finanțare, a coerenței cu strategia de
dezvoltare locală, prin acordarea de prioritate proiectelor care contribuie la atingerea
obiectivelor strategiei și a indicatorilor prevăzuți în fișele măsurilor, aplicarea corectă și
transparentă a criteriilor de selecție locală. Aceste obiective au fost stabilite în urma unui
proces de consultare ,,de jos in sus”, iar fondurile UE sunt alocate în scopul atingerii acestor
obiective. Prin urmare, toate proiectele sprijinite prin intermediul strategiei de dezvoltare
locala vor contribui la dezvoltarea priorităților stabilite pentru teritoriul GAL DT.
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d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
1.
2.

Criteriile de selecție locală și procesul de luare a deciziilor sunt ,,filtrele” prin care se va
asigura finanțarea doar a acelor proiecte care contribuie în mod clar/vizibil la atingerea
obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a GAL Dealurile Tîrnavelor.
Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri/apeluri de selecție– conform planului de
acțiune descris în cap. VII. GAL DT va elabora și publica pe website procedura de primire și
evaluare a cererilor de finanțare/proiectelor. Apelurile de selecție, inclusiv suma acestora
vor fi aprobate prin Decizie a Consiliului Director al asociației GAL Dealurile Tîrnavelor.
Primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse de potențialii beneficiari ai SDL;
proiectele vor fi depuse la GAL DT înainte de termenul limită anunțat în apelul de selecție,
iar fiecare proiect va primi un număr de înregistrare. Proiectele se vor evalua de membrii
echipei GAL DT cu atribuții în acest sens și cu asigurarea principiului ,, 4 ochi”
Selectarea cererilor de finanțare și stabilirea cuantumului contribuției publice
Primirea și evaluarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii sM19.2 ( cu
excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) și cu asigurarea principiului ,, 4 ochi”
Prezentarea cererilor de finanțare și a Cererilor de plată ale beneficiarilor la AFIR pentru
verificarea finală a conformității și eligibilității înainte de aprobare.
Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală și a proiectelor sprijinite
Sistemul de monitorizare utilizat de GAL DT va fi un instrument eficient folosit pentru ca
toate proiectele/acțiunile să rămână ancorate în obiectivele din strategia de dezvoltare
locala, pe perioada implementării lor (ex.: arhitectul consultant angajat al GAL va
monitoriza respectarea specificului local în proiectele ce includ construcții/renovări, etc).
Proceduri și instrucțiuni pentru colectarea de date în vederea monitorizării proprii a SDL:
- Monitorizarea din birou: formulare specifice, raportare la AM, AFIR
- Monitorizare de teren- îndeplinită de persoanele cu atribuții de monitorizare
- Raportul vizitei de monitorizare
- Solicitarea de clarificări beneficiarului, dacă este cazul
Metode utilizate: statistici , observații directe și fotografii relevante, interviuri, chestionare
pentru colectarea informațiilor
Pentru fiecare proiect se va întocmi un ,,dosar de monitorizare”. Se va acorda atenție
monitorizării indicatorilor specifici DMI și a celor stabiliți în conformitate cu specificul local.
În ce privește integrarea obiectivelor transversale, monitorizarea se va realiza din
perspectiva a două dimensiuni:
1) procesul: ce măsuri/acțiuni transversale au fost întreprinse; cuantumul sumelor dedicate
acestor măsuri/acțiuni; legislația naţională prevede ca proiectele pentru care s-a realizat
evaluarea impactului asupra mediului să urmărească modul în care au fost tratate aspectele
identificate în această etapă.
2) rezultatele: ce efecte au fost obţinute, monitorizarea indicatorilor
Efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia de dezvoltare locală
Evaluarea se va desfășura din două perspective:
Evaluarea indicatorilor asumați prin implementarea sM19.2 în perspectiva evaluării
intermediare a SDL realizată de AM
Autoevaluarea - pentru controlul performanțelor GAL DT, ca element de bază al
managementului proiectelor și al asigurării calității. Se va avea în vedere orientarea spre
eficiență (pentru a îmbunătăți calitatea intervențiilor), creșterea competenței de
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autodirijare, transparența (pentru a raporta cu privire la realizările intervențiilor) și
responsabilitatea (pentru a sprijini alocarea eficientă a resurselor).
Pentru măsurarea realizării obiectivelor din strategia de dezvoltare locală se vor evalua
indicatorii: de realizare (ex. 3 investiții în turism printr-o măsură), de rezultat (ex. 3 locuri
de muncă create ca urmare a măsurii de investiții), de impact (rezultate pe termen mai
lung ale investiției), de context (statistici privind turismul în zonă, etc.)
GAL DT va elabora un Plan de Evaluare în care se va detalia modalitatea de evaluare a SDL.
k. Acțiuni de control: se vor desfășura printr-un sistem de verificare a respectării planului de
acțiune/planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală, prin verificări
realizate de AM, AFIR, ș.a. Echipa GAL DT va sprijini desfășurarea controalelor organizate
de autoritățile responsabile cu implementarea LEADER ÎN România. Programarea vizitelor
(controalelor) va avea în vedere principii precum: eficiența controalelor, păstrarea bunelor
relații contractuale, etc. Controalele vor fi notificate în prealabil beneficiarilor, ocazie cu
care se va stabili de comun acord data și ora efectuării lor. Pentru a asigura eficacitatea
controlului unui proiect se va avea în vedere punerea în practică a unui mecanism pentru
feed-back, pentru corecția abaterilor în timp util. Controlul unui proiect va urmări
implementarea cu succes a acestuia, acționând, după caz, pentru: aplicarea de acțiuni
corective adecvate prin solicitarea de informații suplimentare, încheierea
contractelor/deciziilor de finanțare, autorizarea și efectuarea plăților către beneficiari.
l. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare
și animare
Pentru funcționarea GAL, se vor angaja costuri legate de managementul implementării
strategiei, respectiv costurile de funcționare, costurile de personal, costurile de instruire,
costurile legate de comunicare, costurile financiare, precum și costurile legate de
monitorizarea și evaluarea strategiei, conform articolului 34 (3) (g) Regulamentul 1303/2013.
În conformitate cu Fișa SubMăsurii 19.4 din PNDR, sunt eligibile următoarele cheltuieli
pentru funcționarea GAL și animarea teritoriului, asociate direct implementării SDL: cheltuieli
de personal;cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de
implementarea strategiei GAL; cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închiriere și
dotare) din teritoriul GAL; cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare funcționării
GAL; cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție; cheltuieli
pentru comunicare, transport și utilități; costuri de audit; costuri legate de monitorizarea și
evaluarea implementării strategiei; cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și
Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală; cheltuieli cu achiziția unui singur mijloc de transport
de către fiecare GAL cu o valoare maximum 18.000 euro fără TVA; cheltuieli ocazionate de
utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport achiziționat, precum și orice alte
cheltuieli conexe; instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind
implementarea SDL; instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin
seminarii și grupuri de lucru; cheltuieli pentru animare (activități de promovare sau informare).
Costurile de funcționare vor viza și activități specifice pentru a consolida capacitatea GAL.
m) Raportarea la AM (MADR) și AFIR – utilizând formularele specifice puse la dispoziție de cele
două autorități, inclusiv pentrurealizarea evaluării intermediare a SDL
Costurile pentru funcționare și activitățile de animare, vor fi suportate pe teritoriul
GAL, cu excepția participării la activitățile Rețelei Naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare
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Rurală și activităților de instruire/dezvoltarea competențelor, unde costurile sunt eligibile și
dacă se realizează în afara teritoriului GAL.
GAL DT va întocmit un plan de instruire anuală a angajaților și actorilor locali relevanți,
în tematici precum: managementul proiectelor, managementul riscului/schimbării/timpului,
evaluare și monitorizare în implementarea proiectelor finanțate prin GAL, comunicare eficientă
a GAL în interiorul organizației, cu instituții și beneficiari, deprinderi antreprenoriale utile în
conducerea eficientă a unui GAL/întreprinderi din mediul rural (ex. achiziții ,,verzi”,
responsabilitate socială, ș.a.) facilitare/implicare comunitară ș.a., în funcție de nevoile
identificate. Instruirea se va face fie prin RNDR fie prin servicii achiziționate de GAL. De
asemenea, GAL va asigura arhivarea documentațiilor depuse pentru implementarea SDL.
Echipa de implementare a SDL : organele de conducere de la nivelul asociației GAL Dealurile
Tîrnavelor sunt: Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director, iar în ceea ce privește
proiectele ce vor fi finanțate, decizia aparține Comitetului de Selecție a Proiectelor. Conform
statutului asociației, Consiliul Director ,,înființează grupul de lucru al asociației, finanțat din
resursele asociației, coordonat de o persoană numită de Consiliul Director și care are funcția
de director executiv” .
Modalitățile de administrare și de finanțare din cadrul strategiei LEADER 2007 – 2013 au
funcționat bine, reflectate în noua SDL prin continuitatea activității grupului de lucru. GAL DT
nu a beneficiat de sprijin pregătitor prin sM19.1, iar în tot acest timp, pentru funcționarea
asociației, au fost angajate cu normă întreagă trei persoane care s-au ocupat de realizarea
acțiunilor specifice elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 2020; acest lucru a fost posibil
numai datorită implicării și susținerii membrilor parteneriatului. Pentru implementarea SDL
grupul de lucru de la nivelul asociației/echipa GAL va fi constituit în baza competențelor
profesionale, calificare și experiență, respectând următoarea structură:
- 1 manager –minim jumătate de normă,coordonează activitatea GAL, atât sub aspect
organizatoric, cât și al respectării procedurilor de lucru; managerul are atribuții privind
aprobarea fișelor de evaluare, monitorizarea proiectelor beneficiarilor și autoevaluarea
rezultatelor obținute de GAL pentru atingerea indicatorilor/îndeplinirea obiectivelor
- 2 animatori, cu minim jumătate de normă, responsabili cu activitățile de animare în
comunele membre GAL DT, sprijinirea depunătorilor; aceștia vor avea și atribuții de
monitorizare a proiectelor și de verificarea cererilor de finanţare şi a conformităţii
cererilor de plată depuse la GAL DT
- 2 experți tehnici,minim jumătate de normă
- 1 arhitect consultant – angajat cu jumătate de normă, pe perioadă determinată;
responsabil cu asigurarea respectării arhitecturii locale, a tehnicilor și materialelor
tradiționale în cazul investițiilor ptr. construcții, renovări, amenajări peisagistice,etc.
Responsabilitățile și răspunderile fiecărui angajat sunt detaliate în Fișele posturilor – Anexa 8
la SDL. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese. Servicii externalizate:
contabilitate, audit, consultanță juridică, verificare tehnică ș.a. (după caz).
Organigrama grupului de lucru/echipei GAL Dealurile Tîrnavelor
Manager GAL
Animator
1

Animator
2

Expert
tehnic 1

Expert
tehnic 2

Arhitect
consultant
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Dispozitivul de informare, promovare și comunicare
Comunicarea a reprezentat și reprezintă un element esențial atât în etapa de constituire a
parteneriatului, cât și în implementarea SDL 2007 – 2013 și în acțiunile viitoare ale GAL. Pentru
identificarea celei mai potrivite modalitățăți de comunicare pentru implementarea SDL, vor fi
consultați actorii locali, iar în funcție de propunerile acestora se va elabora Strategia de
Comunicare - document care va fi postat pe website și va ține cont de specificitățile LEADER.
Metodologia și instrumentele necesare acțiunilor de comunicare/informare/promovare vor
respecta elementele de identitate vizuală ale programului de finanțare și se vor concentra pe:
a) activitatea de relații publice, comunicarea cu/prin mass-media; b)marketing intern
(newsletter, website, concept de prezentare a GAL, activități periodice de informare, instruiri,
workshop-uri aferente dezvoltării și implementării de proiecte, menținerea relațiilor cu factorii
interesați – ex. informarea periodică a consiliilor locale, ș.a.); c)marketing extern (campanii
de publicitate on-line, în presa scrisă și audio-vizuală, conferințe de presă, publicații lunare,
trimestriale, etc., materiale de informare și promovare: broșuri, pliante, postere, tricouri și
alte materiale textile și nu numai, inscripționate, plicuri personalizate, concursuri cu premii,
info chioșcuri ,,touch screen” –ptr. promovarea SDL, achiziția și amenajarea de standuri și
participarea cu acestea la evenimente, vizite în scop mass-media, raportare ș.a.m.d.).
nstrumente de evaluare a campaniilor de comunicare: evoluția nr. dosarelor depuse, a
potențialilor beneficiari care au accesat informația conținută în materialele de
promovare/informare, nr. accesări website, recunoașterea logo-ului GAL, vizibilitate GAL în
mass-media (apariții radio-tv și în presa scrisă ș.a.m.d.).
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
Dealurile Târnavelor va fi constituit din :
Componenta A – Valoarea teritoriului și a populației acoperite de parteneriat, respectiv:
19,84 Euro/locuitor x 27.378 locuitori = 543.180 Euro
985,37 Euro/km² x 814 km²
= 802.091 Euro
Total:
1.345.271 Euro
Costuri de funcționare și animare pentru SDL : 269.054 Euro, respectiv 20% din costurile
publice totale efectuate pentru această strategie. La această sumă se va adăuga valoarea
corespondentă a 20% din suma acordată pentru componenta B (valoare aferentă nivelului de
calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție).
Valorile indicative pe priorități din total valoare Componenta A (inclusiv funcționare și
animare GAL DT) se prezintă astfel:
I)
P6 : 53,18% - 715.455 €
II)
P2 : 17,84% - 240.000 €
III)
P3 : 7,81% - 105.000 €
IV)
P1 : 1,17% - 15.762 €
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Suma aferentă atingerii priorităților de dezvoltare ruralădin SDL este în cuantum total
de 1.076.217 Euro. La această sumă se va adăuga suma aferentă punctajului obținut pentru
calitatea SDL, iar valorile maxime nerambursabile, după alocarea sumelor aferente
componentei B – calitatea Strategiei de dezvoltare locală, vor fi în funcție de alocarea
financiară. Valorile indicative fiecărei priorități sunt alocate în funcție de ierarhizarea acestora
în SDL, de numărul de nevoi la care răspunde prioritatea.
Prioritatea 6 răspunde unui număr mare de nevoi identificare prin analiza diagnostic și
analiza SWOT din domeniile: social, conservarea și promovarea patrimoniului, îmbunătățirea
infrastructurii și serviciilor pentru populație, turism și încurajarea micilor afaceri non-agricole,
având o alocare financiară totală de 715.455€ (M06/6B – 50.000 €, M07/6B – 100.000 €, M08/6B145.455 €, M09/6B- 270.000 €, M10/6B- 150.000 €). Totodată, prin această prioritate se
propune crearea celui mai mare de locuri de muncă – 9 și o populație netă totală care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite de 27.000 de locuitori.
Prioritatea 2 răspunde nevoilor din domeniul agriculturii, domeniu prioritar de
dezvoltare al SDL, având o alocare financiară cumulată de 240.000 € (M02/2A – 150.000 €,
M03/2A – 90.000 €), urmărind crearea unuiloc de muncă și sprijinirea totală a 9 exploatații
agricole/beneficiari.
Prioritățile 3 și 1 au o alocare financiară mai modestă, răspunzând unor nevoi specifice
ale locuitorilor din GAL DT- asociativitate, crearea de lanțuri alimentare scurte și scheme de
calitate – măsuri inovative pentru teritoriul GAL DT. Prioritatea 3 are o valoare indicativă
cumulată de 105.000 € (M04/3A - 90.000 €, M05/3A – 15.000 €) și propune sprijinirea unui număr
total de 6 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate,
la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte. Pentru Prioritatea 1, alocarea estede
15.762 €, aferentă Măsurii M 01/1B, sprijinind crearea unui loc de muncă și facilitarea unei
acțiuni de cooperare cf. art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Valoarea va putea crește după
aplicarea procentului aferent de bonusare pentru calitatea Strategiei de dezvoltare locală.
CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
GAL Dealurile Tîrnavelor va elabora o procedură proprie, detaliată, care să descrie procesul de
evaluare în vederea selecției proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor.
Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților, iar pentru transparență
vor fi postate pe pagina de web www.tarnava-mare.ro. Coerența procedurii de evaluare și
selecție a proiectelor se va asigura prin parcurgerea următoarelor etape:
-Experții tehnici ai GAL evaluează cererile de finanțare/proiecteleasigurând respectarea
principiului ,,4 ochi”și întocmesc dosarul administrativ al fiecăruia, care conține: fișa de
verificare a conformității, fișa de verificare a eligibilității, fișa de evaluare a criteriilor de
selecție
(asumate,
prin
semnătură
de
minim
două
persoane
care
le-au
întocmit/verificat/aprobat și purtând ștampila GAL DT), raportul final de selecție semnat de
membrii Comitetului care participă la ședință și Declarațiile privind conflictul de interese,
completate și semnate de aceștia.În procesul de verificare conformității și eligibilității, se vor
utiliza Ghidul Solicitantului și formularele aferente măsurii în care se încadrează proiectele, în
vigoare la data lansării apelului de selecție de către GAL DT, disponibile pe site-ul asociației
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-Dosarul fiecărei cereri de finanțare este înaintat parteneriatului decizional - Comitetul de
Selecțiea proiectelor; acestaîși desfășoară activitatea conform unei proceduri de selecție
nediscriminatorii și transparenteîn ce privește selectarea cererilor de finanțare, care să
evite conflictul de interese, să garanteze că minim 50% din voturile privind deciziile de
selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statut de autorități publice și care permite
selecția prin procedură scrisă. Membrii Comitetului de Selecție vor putea fi remunerați.
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și cel alComisiei
de Soluționare a Contestațiilorvor fi elaborate de grupul de lucru al asociației, validate
prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților și postate pe site-ul GAL DT. Grupul de lucru
va asigura și secretariatul întrunirilor Comitetului de Selecție și a Comisiei pentru
Soluționarea Contestațiilor. Întrunirile Comitetului de Selecție sunt legal constituite dacă
se respectă regula ,,dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca
în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie
din mediul privat și societatea civilă. Atât la constituirea Comitetului, cât și la întrunirile
acestuia,se va sigura ca membrii care au domeniul de activitate principal în același
sector (ex. agricultură), să reprezinte, împreună, maximum 49 %, inclusivatunci când
sunt convocați supleanți. La fiecare întrunire, Comitetul își va alege dintre membrii
prezenți un președinte de ședință care va coordona întrunirea. Președintele Comitetului de
Selecție va contrasemna Fișa de verificare a criteriilor de selecție. Suma maximă acordată
criteriilor de selecție nu va depăși 100 de puncte. Punctajul minim per proiect, obligatoriu
de obținut, pentru ca acesta să fie selectat, precum și criteriile de departajare ale
proiectelor cu același punctaj vor fi anunțate în Apelurile de Selecție pentru fiecare
Măsură/sesiune publicate pe site-ul asociației GAL DT. După verificarea conformității,

eligibilității și a îndeplinirii criteriilor de selecție pentru proiectele depuse în cadrul
unui Apel de selecție, GAL va publica pe pagina proprie de web un Raport de
evaluare denumit ,,Raport intermediar” și va înștiința solicitanții asupra
rezultatelor. Beneficiarii notificaţi asupra faptului că proiectele lor sunt neeligibile
ori nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestațiile primite
vor fi analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor, în baza unei proceduri
aprobate de AGA și se va publica un Raport de soluționare a contestațiilor. După
încheierea acestor etape, GAL va elabora Raportul Final de Selecție, care va fi supus
aprobării Comitetului de selecție și avizat de reprezentantul legal al GAL și de
observatorul CDRJ.
După încheierea acestui proces, Comitetul de Selecție va întocmi Raportul de selecție Final,
publicat pe pagina web și afișat la sediul GAL. Dacă nu există proiecte neeligibile sau eligibile
și neselectate și atunci când valoarea totală a proiectelor eligibile estemai mică sau egală cu
alocarea financiară a apelului de selecție respectiv, deoarece nu există condiții care sa conducă
la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție, GAL DT va exclude din flux etapa
de raport intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elaboradirect Raport de
Selecție Final. În max. o săptămână de la publicarea raportului final de selecție, cererile de
finanțare selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în vederea
verificării de conformitate și eligibilitate.
Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor al GAL Dealurile Tîrnavelor a fost
aprobată prin Hotărârea AGA nr. 3/25.02.2016 și cuprinde 11 membrii (reprezentanții APL
suntangajați cu funcții de execuție în primării).
TITULARI

80

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL DEALURILE TÎRNAVELOR
PARTENERI PUBLICI 28%
Partener
Funcția în
Comuna Albești
membru
Comuna Nadeș
membru
Comuna Saschiz
membru
PARTENERI PRIVAȚI 36%
Partener
Funcția în
SC Cartref Saschiz SRL
membru
SC Tomis Prod SRL
membru
Suciu Lucian II
membru
Bere de Saschiz SRL
membru
SOCIETATE CIVILĂ 36%
Partener
Funcția în
Fundația ADEPT Transilvania
membru
Asociația Speranța Gemina
membru
As. ptr. promovarea valorilor tehnologice
membru
Asociația ProBiertan
membru
SUPLEANȚI
PARTENERI PUBLICI 28%
Partener
Funcția în
Comuna Vînători
membru
Comuna Apold
membru
Comuna Daneș
membru
PARTENERI PRIVAȚI 36%
Partener
Funcția în
SC Miarom Comind SRL
membru
SC Sebal SRL
membru
Iosif Mihai II
membru
Hârșan Dumitru II
membru
SOCIETATE CIVILĂ 36%
Partener
Funcția în
Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz
membru
As. Crescătorilor de Taurine- filiala Vînători
membru
Fundația ProPark
membru
Asociația folclorică Românașul
membru

CS

Tip/observații
APL
APL
APL

CS
Turism
Comerț
Agricultură
Agricultură
CS

Tip/observații
Mediu
Social
Agricultură
Social

CS

Tip/observații
APL
APL
APL

CS
Comerț
Agricultură
Agricultură
Agricultură
CS

Tip/observații
Tineret
Agricultură
Mediu
Cultură

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interes poate fi
definit ca acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al
responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta
independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate
a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.
Pentru a garanta transparența procesului decizional la nivelul GAL Dealurile Tîrnavelor
și pentru a evita orice potențial conflict de interese, responsabilitățile persoanelor implicate
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în evaluarea și selecția proiectelor sunt delimitate prin Fișa Postului pentru angajații GAL și
prin procedura de evaluare și selecție pentru membrii Comitetului de Selecție.
Mecanisme de evitare a posibilelor conflicte de interese:
- Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul
GAL (angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și membrii
Comisiei de soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria răspundere
privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și
11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
- Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor care este angajată
în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese
profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte cuobligația de a prezenta o
declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate
participa la procesul de selecție a proiectelor. Respectarea acestei obligativități va fi
verificată de structurile teritoriale ale Autorității de Management/Agenției de Plăți
- În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție,
Comisiade contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are
obligaţia de a solicitade îndată înlocuirea sa.În cazul în care se constată că nu se respectă
regulile de evitare a conflictului de interese, așa cumsunt definite în legislația în vigoare,
proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanțat se va procedala recuperarea sumelor
conform legislației.
- Arhitectul angajat al GAL, care oferă consultanţă gratuitpentru respectarea specificului
arhitectural/peisajului rural local nu poate fi aceeaşi persoană care elaborează
documentația tehnico-economică a investiţiei beneficiarului căruia i-a acordat consultanță
În Declarația pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte:
- Numele și prenumele declarantului, funcția deținută la nivel GAL DT
- Rolul în cadrul procesului de evaluare: angajat cu atribuții de evaluare, membru în
Comitetul de selecție / Comisia de Soluționare aContestațiilor
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interes așa cum este prevăzutla
art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes
- Asumarea faptului că în situatia în care se constată că această declaraţie nu este conformă
cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei
penaleprivind falsul în declaraţii
Mecanismele de evitare a conflictelor de interese se vor aplica tuturor situațiilor
specifice apărute pe parcursul implementării Strategiei de dezvoltare locală a GAL DT.
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