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ContextCapitolul I

Cadrul colaborării – 
“părțile” implicate 
,,Beneficiarul”:   
Asociaţia Grupul de Acţiune 
Locală Dealurile Târnavelor1

În baza principiului LEADER al 
,,cooperării”, Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Dealurile Târnave-

lor este sprijinită de echipa proiectului 
,,Manageri eficienţi pentru o reţea Natura 
2000 eficientă”, pentru elaborarea unei 
Strategii de Dezvoltare Durabilă a zonei 
GAL Dealurile Târnavelor, ca document 
de referință al documentației de accesare a 
finanțării SubMăsurii 19.2 ,,Sprijin pen-
tru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală” din cadrul 
Măsurii 19 ,,Sprijin pentru dezvoltarea 
locală LEADER” a Programului Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
conform  reglementărilor Regulamentu-
lui (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului Europei.

este unul dintre GALurile formal 
constituite ca instrumente teritoriale de 
dezvoltare rurală, în cadrul programu-
lui LEADER (2007) cu 43 de membrii 
(publici 18,6% și privați 81,4%). ,,Zona 
LEADER” de acțiune a GAL Dealurile 
Târnavelor (de 814 km2) se suprapune 
peste teritoriul administrativ al celor 8 
comune membre (Biertan și Laslea din 
județul Sibiu; Albeşti, Apold, Daneş, 
Nadeş, Saschiz şi Vînători din județul 
Mureş), teritoriu cunoscut şi sub denu-
mirea de ,,Târnava Mare”. 

Dezvoltarea rurală este ,,disciplina 
socio-economică, al cărei obiec-

tiv îl constituie menţinerea societăţilor 
rurale printr-o diversificare ocupaţională 
care să permită îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi să evite exodul rural. Totodată, 
urmăreşte utilizarea resurselor naturale cu 

posibilităţi de a fi folosite în alte sec-
toare economice” (Declarația Conferinței 
Europene pentru Dezvoltare Rurală, Cork, 
1996), fiind definită prin:  
- stabilizarea populaţiei în spaţiul rural, 
prin eliminarea sau diminuarea exodului 
rural, 
- eradicarea (combaterea) sărăciei prin 
stimularea şi sporirea ocupării forţei de 
muncă, 
- promovarea egalității de şanse pentru toţi 
locuitorii rurali, 
- sporirea calităţii vieţii şi a bunăstării gener-
ale, prin conservarea, protejarea şi ameliorarea 
calităţii mediului şi peisajului rural.
Modelul rural european evidenţiază 
simultan trei funcţii importante ale 
agriculturii:
- economică se referă la rolul tradiţional 
al agriculturii de producere de alimente 
pentru consumatori şi materii prime 
pentru industrie, contribuind la creşterea 
economică, crearea de locuri de muncă şi 
îmbunătăţirea balanţei comerciale;
- de amenajare a teritoriului (rural 
- peisagistică) este fondată pe diversifi-
care, agricultura fiind completată de alte 
activităţi industriale, service, comerciale 
sau turistice;
- de mediu (ecologică)se referă la rolul de 
conservare a spaţiului natural, apărarea 
biodiversităţii şi de protecţie a peisajului 
pe care îl are agricultura durabilă, care 
promovează practici agricole prietenoase 
cu mediul.

Abordarea LEADER2  - lansată în 
cadrul programelor UE în anul 

1991, este: a) metodă de facilitare 
comunitară -  de mobilizare a populației 
şi de promovare a dezvoltării în 
comunităţile rurale și b) instrument de 

aplicare a politicilor PAC3 care permite 
adaptarea deciziilor privind utilizarea 
resurselor la nevoile specifice diverselor 
tipuri de comunități rurale. Caracteristi-
cile LEADER sunt:
a. Strategii de dezvoltare locală axate 
pe zonă– identificată ca un teritoriu mic, 
omogen în care (dez)avantajele competi-
tive pot fi ușor identificate, la fel ca și 
nevoile ei specifice;
b. Abordarea „de jos în sus”– impli-
carea directă, activă, a tuturor factorilor 
interesați în procesele decizionale locale, 
în prioritizarea și aplicarea acțiunilor 
concrete de dezvoltare a zonei rurale;
c. Parteneriate public-private: grupuri 
de acţiune locală (GAL)– reprezintă 
platforme de cooperare ale partener-
ilor publici cu cei privați locali, creând 
multiple avantaje: concentrarea resurselor 
umane și financiare, proiecte colective – 
multisectoriale care cresc competivitatea 
zonei, asigură echitatea proprietății re-
zultatelor, integrarea socială și o abordare 
integrată, durabilă a dezvoltării rurale.
d. Facilitarea inovaţiei– prin abordarea 
flexibilă a proceselor de analiză și decizie 
locală, inclusiv prin facilitarea transferu-
lui de cunoaștere (servicii de cercetare, 
dezvoltare) în zonă rurală;
e. Acţiuni integrate şi multisectoriale– 
asigurate prin intercorelarea acțiunilor de 
dezvoltare identificate, asigurând legături 
sinergice între domeniile economic, social 
– cultural, mediu, al bunei guvernări 
locale; 
f. Colaborarea și munca în reţea– cu alte 
parteneriate GAL din țară și UE dar și cu 
parteneri externi zonei pentru: transferul 
de cunoștințe și schimb de experiență, 
stimularea și sprijinirea inovației, dobân-
direa de competențe și îmbunătățirea lor; 

1 http://www.tarnava-mare.ro/
2 LEADER - abrevierea transcrierii în franceză a expresiei ,,Liaison 
Entre Actions de Développement de
 l’ Economie Rurale” , adică „Legături între Acţiuni pentru Dezvoltarea 
Economiei Rurale”
3 PAC - Politica Agricolă Comună (a statelor membre ale UE)
4 http://www.emenatura2000.ro/
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,,Furnizorul”: 
Proiectul ,,Manageri  Eficienți 
pentru o Rețea Natura 2000 
eficientă”4

are ca scop  creșterea capacității de 
administrare a siturilor Natura 2000 din 
România prin dezvoltarea abilităților de 
comunicare ale administratorilor Natura 
2000 și prin sprijinirea integrării unor 
elemente de conservare a biodiversității în 
procesul de planificare teritorială atât în 
interiorul siturilor, cât și în zonele vecine.
Proiectul finanțat de către Uniunea Europeană 
prin programul LIFE+ ,,Informare şi Co-
municare” de către partenerii proiectului este 
implementat de către ProPark – Fundația 
pentru Arii Protejate5 în parteneriat cu Min-
isterul Mediului Apelor și Pădurilor6, Agenţia 
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 
Brașov7 și Federația Europarc.

Misiunea echipei proiectului EME Nat-
ura 2000 în cadrul cooperării cu GAL 
Dealurile Târnavelor este de a asigura 
transferul de cunoștințe la nivelul zonei 
GAL, privind ,,îmbunătățirea procesului 
de  planificare a dezvoltării durabile 
teritoriale (...) prin includerea unor el-
emente de biodiversitate și prin îndrumarea 
celor mai importante sectoare economice 
care folosesc resurse naturale, să contribuie 
activ la elaborarea unor planuri teritoriale, 
(micro)regionale, care să reflecte elemente 
de biodiversitate, inclusiv obiectivele rețelei 
Natura 2000”. 

Dezvoltarea durabilă este ,,acea 
dezvoltare care urmăreşte nevoile 

prezentului, fără a compromite posibili-
tatea generațiilor viitoare de a-şi satisface 
nevoile lor”(Raportul Brundtland, WCED, 
1987), definită prin:
(1) Creștere Economică: eficiență, creștere 
continuă, stabilitate;

Conceptul Dezvoltării Durabile asigură 
principiile și cadrul de referință al 
elaborării și aplicării metodologiei 
proceselor participative de dezvoltare 
durabilă locală - ”Agenda Locală 21” 
(AL21)8.

Rețele ecologice – sunt sisteme de 
zone naturale reprezentative, proiectate 

(2) Echitate Socială: nivel de trai, 
echitate, dialog social și delegarea 
responsabilităților, 
a. Identitatea culturală – totalitatea 
valorilor materiale şi spirituale create de 
omenire (dimensiunea educațională pentru 
dezvoltare durabilă) și
b. Buna Guvernare - cadrul instituțional 
pentru susținerea, promovarea și aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile (dimensiu-
nea instituțională); 
(3) Mediu – definit prin conservarea şi 
protejarea resurselor naturale, biodiversi-
tate, evitarea poluării.

Notă: dezvoltarea durabilă nu este 
o dezvoltare focusată exclusiv spre 
protecția și conservarea mediului, 
ci reprezintă o dezvoltare holistică, 
responsabilă eco-social, prin abord-
area integrată a tuturor elementelor 

dezvoltării locale.

Notă: Conceptul care stă la baza 
înființării rețelei N2000 încurajează 
și susține orice activitate economică 

realizată pe baza principiilor 
dezvoltării durabile și nu afectează 

speciile și habitatele de interes comu-
nitar. Există recomandări și sprijin 
pentru: utilizarea celor mai bune 

practici agricole, utilizarea practicilor 
prietenoase cu mediul, în general, prac-

ticarea turismului ecologic, etc.
Conservarea speciilor și habitatelor priori-
tare poate fi compatibilă cu un manage-
ment durabil al resurselor naturale, cum 
ar fi: exploatarea pădurilor, turismul, 
vânătoarea și pescuitul, etc., oferind 

oportunități suplimentare de dezvoltare 
durabilă locală (recreative, dezvoltarea 
mărcilor și promovarea/ vânzarea pro-

duselor naturale din zonă, etc.).

și gestionate în așa fel încât să asigure 
conservarea biodiversității, menținerea 
sau restabilirea serviciilor ecosistemice și 
permite o utilizare adecvată și durabilă a 
resurselor naturale prin interconectarea 
dintre elementele sale fizice cu peisajul și 
structurile sociale existente. Elementele 
cheie ale rețelei sunt:
- conectivitatea peisajului - se poate 
vorbi de conectivitate structurală, care se 
referă la relațiile fizice dintre elementele 
peisajului și de conectivitate funcțională, 
care descrie gradul la care peisajul permite 
sau împiedică deplasarea organismelor sau 
realizarea proceselor ecologice; 
- permeabilitatea peisajului - care este 
realizată prin zone-tampon şi utilizarea 
durabilă a matricei; 
- includerea factorilor culturali şi/sau 
socio-economici în strategiile de conservare 
a biodiversităţii.

Rețeaua europeană ,,Natura 2000” 
(N2000) - a fost creată pentru protejarea 
habitatelor și speciilor vizate de Direc-
tivele UE9 pentru protecția biodiversității. 
Rețeaua este formată din 26.400 situri si 
acoperă aproape 18% din teritoriul UE. 
Aceasta include situri terestre de importanță 
comunitară (SCI), cu o suprafață de 59 de 
milioane de ha și zonele terestre de protecție 
specială (APS), cu o suprafață de 52 de 
milioane de ha.

5 http://www.propark.ro/
6 http://www.mmediu.ro/
7 http://www.metropolabrasov.ro/
8 metodă participativă de planificare și susținere a dezvoltării durabile; 
agendă de acțiune pentru instituții internaționale și guvernele din 
intreaga lume, care poate fi aplicată și la nivel local.
9 Directiva ,,Păsări” (79/ 409) și Directiva ,,Habitate” (92/43 EEC) 
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Metodologia    
aplicată Capitolul II

Metodologia 
de planifi care 
promovată 

de Proiectul “EME 
Natura 2000” are la bază 
etapele metodologiei de 
planifi care a dezvoltării 
durabile (Agenda Locală 
21) corelată cu etapele 
metodologice de planifi care 
aplicate în scopul elaborării 
planurilor de dezvoltare 
regionale pentru perioada 
2014 – 2020. Această me-
todologie, promovează:
- procese participative cu 
participarea directă, activă a 

,,factorilor interesați primari”, 
afectați direct de dezvoltare/
deciziile sectoriale;
- abordare durabilă, 
multidisciplinară, 
intersectorială (mediu – 
economic – social);
- integrarea dezvoltării 
sectoriale (conservarea 
biodiversității -  manage-
mentul ariilor protejate) în 
dezvoltarea administrativ 
- teritorială (urbanistică) 
din perspectiva serviciilor pe 
care biodiversitatea le oferă 
ca sursă tradițională pentru 
dezvoltarea locală.
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Rezultatele 
etapelor 
metodologice 
de planificare

Capitolul III

Organizare - 
definirea domeniului 
de analiză:

1
Procesul planificării - s-a derulat sub 
forma unor ateliere ale grupurilor de luc-
ru desfășurate în fiecare etapă a procedurii 
de planificare, completate cu consultări 
și feedback online asupra rezultatelor 
activităților comune din ateliere.

Domeniul definit al dezvoltării:
Scara domeniului de analiză: 
microregională, zonală;
Tipul documentului de planificare/ 
Poziția în ierarhia documentelor de 
planificare a dezvoltării:  strategie de 
dezvoltare durabilă zonală (supralocală/ 
subjudețeană);
Principalele domenii abordate/activități 
de dezvoltare prioritare: indicate de 
obiectivele, prioritățile de dezvoltare 
rurală conform Regulamentului UE nr. 
1305/ 2013, art 4 și 5, respectiv Progra-
mul Leader/ Măsura 19a PNDR 2014 
– 2020, corelate cu conceptul Dezvoltării 
Durabile și obiectivele rețelei Natura 
2000: 
- Economic: Agricultură,  Silvicultură 
– Vânătoare,  Managementul apei (man-
agementul durabil al resurselor naturale) și 
turism
- Eco - social: Conservarea și valorificarea 
durabilă a patrimoniul natural și cultural;  
Educația  și buna guvernare pentru dezvol-
tare durabilă.

Amprenta (teritoriul acțiunilor de 
dezvoltare) identică în acest caz cu Zona 
de impact:  teritoriul GAL Dealurile 
Târnavelor, suprafața cumulată a celor 8 
UAT membre (de 814 km2).
Durata de viață a documentului: perio-
ada de finanțare europeană, 2014 – 2020.
Documente de referință de nivel supe-
rior relevante pentru PPATU:
Sectoriale:
- Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Durabilă a României, Orizonturi 2013-
2020-203010;
- Agricultură – Dezvoltare Rurală: Planul 
Național de Dezvoltare Rurală (2014 – 
2020), Programul LEADER – Regulamen-
tul UE nr. 1305/ 201311;
- Biodiversitate: Strategia Națională și 
Planul de Acțiune pentru Conservarea 
Biodiversității (2010 – 2020)12;
- Ape: Planul de Management al Bazinului 
Hidrografic Mureș (proiect)13; 
Teritoriale:
- Județul Mureș - Planul de dezvoltare 
pentru perioada 2014-202014;
- Județul Sibiu - Strategia de Dezvoltare 
pentru perioada 2012 – 2020 (revizuită, 
actualizată şi completată)15;
Planuri de amenajare a teritoriului/de ur-
banism afectate de aplicarea documentului: 
Planurile urbanistice generale (PUG) ale 
celor 8 UAT membre GAL.
Planuri care tratează unităţi ale mediului 
fizic ;
- Strategia Națională de conservare a 
Biodiversității16;
- Planul de Management al Bazinului 
Hidrografic Mureș, 2015 (proiect)17;
- Planul de management integrat al ariilor 

protejate: ROSPA0099 Podişul Hârti-
baciului, ROSCI0227 Sighişoara- Târnava 
Mare, SCI Pădurea de gorun şi stejar de pe 
Dealul Purcărețului, SCI Pădurea de gorun 
şi stejar de la Dosul Fânaţului, SCI Oltul 
Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, SCI Hârti-
baciu Sud-Est, SCI Hârtibaciu Sud-Vest , 
Rezervaţia Naturală ,,Stejarii seculari de la 
Breite MunicipiulSighişoara”, ,,Canionul 
Mihăileni”, ROSCI0186 Pădurile de Stejar 
Pufos de pe Târnava Mare18.

10 http://cndd.ro/documents_national_sustainable_development_
strategy_ro.html
11 www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/fise
12 http://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/
strategia-nationala-si-planul-de-actiune-pentru-conservarea-
biodiversitatii
13 http://www.rowater.ro/damures/Planul%20de%20Management%20
al%20Bazinului%20Hidrografic%20Mure/Forms/AllItems.aspx
14 http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.
htm
15 http://www.cjsibiu.ro/fara-categorie/strategia
16 http://www.mdrl.ro/_documente/scheme_grant/doc_referinta/
biodiversitate.htm
17 http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Planuri%20
de%20management%20ale%20bazinelor%20hidrografice/Planul%20
de%20management.aspx
18 http://www.natura2000transilvania.ro/
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Organizare - 
definirea domeniului 
de analiză:

1.1. Localizare – aspecte generale
GAL Dealurile Târnavelor deservește un 
teritoriu rural cu o suprafața totală de 
814 Km2, situat în centrul României, 
acoperind 8 unități administrativ teri-
toriale din județele Mureș (comunele:  
Albeşti, Apold, Daneş, Nadeş, Saschiz 
şi Vînători) și Sibiu (comunele Biertan 
şi Laslea) cu o populaţie de 27.378 locui-
tori (conform INSSE 2011). Densitatea 
populaţiei este de doar 33,6 de locuitori/ 
Km2. 
Identitatea zonei Dealurilor Târnave-
lor este marcată de peisajul tradiţional 
rural al satelor săseşti din Transilvania, 
având ca centru urban zonal  muni-
cipiul Sighișoara, ,,bijuteria medievală 
a României” . GAL-ul este constituit în 
accepțiunea programului LEADER, de 
aceea municipiul Sighișoara nu face parte 
formal din parteneriat, având peste 20.000 
de locuitori, însă rămâne pol de importanță 
locală: principalul furnizor de servicii 
pentru populația zonei, atracție turistică 
importantă și piață de desfacere pentru pro-
duse locale din comunitățile rurale membre 
GAL DT.
Zona Dealurile Târnavelor ocupă cea 
mai mare parte a nordului şi nord-
estului Podişului Hărtibaciului, subuni-
tate a Podişului Târnavelor, principala 
componentă regională a sudului Depre-
siunii Transilvaniei. Relieful este tipic 
de deal, condiţiile geologico-tectonice, 
stratigrafice şi petrografice determinând o 
diversitate a bogăţiilor subsolului. Este un 
areal predominant forestier, din cauza cli-
matului temperat continental moderat cu 
precipitaţii cuprinse între 620 mm şi 810 
mm, asociată Subcarpaţilor Transilvăneni.  

1.2.  Analiza resurselor teritoriului
Datele statistice furnizate de autoritățile 
publice au constituit baza cantitativă a 
dezbaterilor grupurilor de lucru pentru 
analiza calitativă a resurselor teritoriului 
GAL (a mediului intern al domeniului 
analizat). Rezultatele acestei etape sunt 
prezentate sintetic în analiza strategică 
SWOT19  a teritoriului:

19 detalii metodologice >http://www.emenatura2000.ro/category/
grupuri-de-lucru/planificare-strategica/

Resurse naturale:
+ Avantaje competitive

+ Situri Natura 2000: 2 SPA (64,0 % 
din teritoriul GAL), 4 SCI (74,8 % din 
teritoriul GAL) cu habitate mozaicate și 
diversitate mare de specii (cu valoare mare 
a serviciilor ecosistemice furnizate);
+ Cursuri naturale de apă cu păduri 
ripariene - starea corpurilor de apă bună 
și foarte bună;
+ Terenuri degradate împădurite;
+ Terenuri agricole cu valoare naturală 
ridicată (67,2% din teritoriul GAL) cu 
un grad mare de aprovizionare cu mi-
croorganisme a solurilor – productivități 
și produse agricole de calitate: rase de 
animale domestice tradiționale/ culturi 
tradiționale: legume tradiționale (rubarbă), 
leguminoase perene, arbuști fructiferi 
(cătina, aronia)/ Favorabilitate pentru cul-
turi horticole:  pomi fructiferi, vița de vie, 
hamei, sfeclă de zahăr, ghizdei, sparceta/ 
zone melifere curate/ plante medicinale;
+ Numeroase obiective culturale de patri-
moniu în zone naturale protejate;
+ Calitatea vieții ridicată dpdv al cadrului 
natural și cultural.

- Deteriorarea stării resurselor naturale 
zonale (sol, biodiversitate, apă) – surse 
tradiționale de dezvoltare locală;
- Constrângeri naturale: reducerea regimu-
lui hidric (secetă prelungită) – lipsa apei 
pentru consum pentru perioade semnifica-
tive, fenomene naturale extreme (doborâ-
turi cauzate de vânt), 
- Riscuri și amenințări asupra biodiversității: 
incendii forestiere (în liziere)/ agenți fito – 
patogeni (arborete de rășinoase)/ boli (rabie, 
pestă, trichineloză)/ tăieri ilegale  în afara 
fondului forestier public/ pășunatul în fond 
forestier/ braconaj/ câini hoinari, ciobănești 
fără jujeu/ substanțe chimice nocive utili-
zate în agricultura intensivă/ tulburarea 
liniștii faunei (transport motorizat off-road, 
turism necontrolat)/ diminuarea - dispariția 
vegetației ripariene/ depozitarea de deșeuri în 
liziere, pe malurile apelor; 
- Cererea comunității de produse agricole 
nu este acoperită din surse locale;
- Lipsa diversificării activităților ecoturistice, 
sportiv – recreative (ex. ,,wildlife photogra-
phy”, ”bird watching”) vânătoarea nu este 
considerată serviciu turistic - se vânează 
mai multe exemplare cu același vânător, în 
defavoarea atragerii mai multor vânători);
- Calitatea scăzută a trofeelor cinegetice;
- Risipă de apă menajeră și de uz casnic;
- Obiective de patrimoniu naturale și cul-
turale nevalorificate turistic/ trasee turistice 
tematice identificate neamenajate  sau 
amenajate, dar neîntreținute;
- Starea deficitară actuală  a infrastruc-
turii de apă potabilă – canal și abordarea 
ineficientă, locală a managementului acestei 
structuri afectează dezvoltarea zonei: social 
(asupra standardului de viață al locuito-
rilor), economic (turism, etc) și de mediu.  

- Probleme teritoriale
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Resurse fizice (antropice)
+ Avantaje competitive

+ Accesibilitate auto și feroviară bună a 
zonei dinspre principalele centre urbane: 
Brașov, Sibiu, Tg. Mureș, înspre centrul zo-
nei:  Sighișoara și comunele din GAL DT;
+ Infrastructura de acces între localități: 
forestieră, agricolă, trasee turistice – bici-
clete.
+ Utilități publice: energie electrică și 
comunicații;
+ Inițierea proceselor de dezvoltare – 
modernizarea sistemelor locale de apă 
– canal (uzina de apă Albesti, proiecte de 
infrastructură) și deșeuri (demararea creării 
unui sistem județean integrat);
+ Exemple de transferuri tehnologice și de 
know-how în agricultură (ferme biodi-
namice, ecologice, exploatații moderne), 
silvicultură (utilaje, sisteme GIS);
+ Orientarea atelierelor meștesugărești și ale 
procesatorilor de resurse naturale locale spre 
produse tradiționale dar și inedite (ex. panouri 
izolatoare din lână, dulceața de lapte);  
+ Numărul și valoarea obiectivelor de patri-
moniu cultural construit;
+ Infrastructura social- culturală – religioasă a 
zonei;
+ Existența spațiilor disponibile pentru extin-
derea infrastructurii cu rol social;
+ Existența structurilor (diverse) de cazare 
turistică în fiecare localitate;
+ Numărul și diversitatea traseelor tematice 
identificate.

- Infrastructură de apă învechită și 
nefuncțională în unele localități/ sursa de 
apă din puțuri locale, în timp ce uzina de 
apă Sighisoara funcționează la 30% din 
capacitate;
- Lipsa majoritară a canalizării/colectarea 
apelor uzate și pluviale în comun prin rigole 
de suprafață);
- Poluarea apei (suprafață și subteran);
- Starea deficitară a infrastructurii de sprijin 
a afacerilor rurale: absența târgurilor agro – 
alimentare, piețe neorganizate, insuficiente 
unități de procesare, absența abatoarelor; 
parc  de utilaje agricole redus/ învechit/ 
fără servicii de reparații - întreținere, lipsa 
sistemelor de irigații, servicii profesionale 
de sprijin: antreprenorial, de marketing, 
tehnologic, etc;
- Infrastructură cinegetică învechită, 
potrivită doar pentru 
vânătoare, nu și pentru activități turistice 
complementare;
- Nereglementarea sau absența controlului 
transportului motorizat în zonele silvice, de 
patrimoniu natural protejat;
- Exploatații agricole familiale  de 

subzistență, în majoritatea lor cu clădiri 
agricole (ex. saivane) neîntreținute; clădiri 
ale vechilor ferme IAS în paragină;
- Extinderea nerațională a intravilanului  
localităților; 
- Exploatațiile silvice efectuate majoritar de 
firme externe zonei;
- Număr scăzut de locuri de muncă dura-
bile în domeniile tradiționale de dezvoltare 
locală: agricultură, silvicultură, turism;
- Semnalizare și facilități/servicii pen-
tru turiști (informare, consiliere, parcări, 
curățenie - igienă, acces, intervenții  medi-
cale, etc.) majoritar precare, insuficiente, 
neadecvate;
- Capacitate și calitate redusă a spațiilor și 
serviciilor turistice în localitățile cu obiective 
culturale și naturale de patrimoniu;
- Intervenții ,,nefericite” în amenjarea case-
lor tradiționale;
- Lipsa materialelor de construcții necesare 
restaurării adecvate a caselor tradiționale;
- Patrimoniul mobil (material și imate-
rial) identificat și mai puțin promovat 
(disproporționat) comparativ cu patrimo-
niul construit.

- Probleme teritoriale
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Resurse Sociale
+ Avantaje competitive

+ Diversitatea și cooperarea interetnică, sursă 
a unui patrimoniu imaterial divers și bogat – 
instituții, organizații tematice funcționale;
+ Structuri asociative de proprietate, de 
activități de interes comun, de dezvoltare 
sectoriale sau locale (ONG-uri active, 
inclusiv GAL);
+ Inițiative de dezvoltare comunitară (structuri 
public - private și procese decizionale), de 
proiecte legislative de facilitate procedurală a 
proiectelor urbanistice de restaurare;
+ Absența litigiilor funciare public – private;
+ Proces  general de reactualizare a PUG 
urilor locale;
+ Calendar bogat de evenimente laice și re-
ligioase, susținut prin organizarea de diverse 
activități specifice care promovează valorile 
tradiționale; 
+ Relațiile teritoriului cu ,,diaspora” (ca 
resursă socială), reprezentată în evenimente 
anuale locale; 
+ Păstrarea formelor de educație culturală 
informală (ansamblurile  culturale, biserica) 
și nonformală (familia, vecinătatea) și de 
incluziune socială;
+ Strategie de înființare și promovare a 
centrelor meșteșugărești pentru restaurarea 
clădirilor tradiționale, de patrimoniu;
+ Brand zonal (turistic, cinegetic).

- Grad redus de coeziune teritorială 
zonală,  lipsa abordării comune a 
dezvoltării teritoriale (PATZ) sau sec-
toriale: ex. -  infrastructura de utilități 
publice: apă – canal, energie termică, 
electrică, etc;
- Identitate zonală neasumată local;
- Capacitate administrativă scăzută de 
planificare a dezvoltării: 6 PUG-uri ne-
actualizate (din 8 UAT  membre GAL)/ 
absența marketingului – promovării 
teritoriale;
- Statutul incert al proprietății, neapli-
carea cadastrului general în toate UAT 
-urile GAL/  litigii privind proprietatea 
asupra unor clădiri cu statut de obiective 
de patrimoniu sau cu rol socio – cultural; 
- Lipsa serviciilor locale de evidență a 
populației în majoritatea comunelor 
(multe persoane de etnie rromă fără 
certificate de naștere și/sau certificate de 
naștere, cărți de identitate) 
- Proceduri  birocratice aplicate excesiv de 
funcționari/ angajați publici neimplicați 
comunitar;
- Coeziune socială scăzută:
- Absența unei ,,culturi a voluntariatului” 
și a implicării civice a populației; 
- Grad scăzut de asociativitate sau 

existența structurilor profesionale închise/ 
elitiste: ex. vânătorii,  etc);
- Grad scăzut de incluziune a grupurilor 
sociale defavorizate: vârstnici, dizabili, 
comunitatea rromă, copii și tineri din 
medii defavorizate – dependența mare de 
servicii și beneficii sociale;
- Schimbarea tradițiilor bazate pe o  viață 
activă (fizic, alimentație, igienă, întraju-
torare);
- Absența campaniilor de informare - 
conștientizare publică pe teme de interes 
public;
- Responsabilizare publică precară față de 
conservarea resurselor/  valorilor naturale 
și culturale – sociale zonale:
- Obiective turistice (de patrimoniu) 
închise în timpul vizitelor grupurilor de 
turiști;
- Alterarea meșteșugurilor din cauza 
suprapromovării lor turistice; 
- Grad ridicat de infracționalitate silvică 
și agricolă facilitată de neurmărirea penală 
și/ sau  prescrierea faptelor penale în 
domeniul silvic;
- Litigii vânători – agricultori din 
cauza pagubelor create de vânat/ câini 
ciobănești și a valorilor de despăgubire 
stabilite prin lege;

- Probleme teritoriale

Resurse umane
+ Avantaje competitive

+ Multietnicitate, diversitatea cultelor reli-
gioase;
+ Proporție mare a populației cu potențial de 
muncă (57% - 20/64 de ani) și a populației 
tinere (30% - 0/19 ani);
+ Infrastructura școlară și corpul didactic 
din zonă, existența de licee cu  profil agricol 
în orașele cele mai apropiate: Sighișoara și 
Dumbrăveni;
+ Nr. absolvenților de învățământ superior, în 
creștere; 
+ Formatori/ cursuri de formare profesională 
desfășurate în domeniul turismului și al 
restaurării obiectivelor de patrimoniu/ 
practicării de meserii tradiționale;
+ Personalul de specialitate din domeniile 
agricol și silvic, al operatorilor privați de apă;
+ Exemple de metode moderne de  manage-
ment al resursei umane (agricultură – cursuri 
de calificare plătite de firmă, turism – carduri 
de fidelizare, etc);
+ Cabinete medicale umane și veterinare și far-
macii în fiecare comună deservite de personal 
de specialitate;

- Infrastructură educațională neperformantă, 
cu programe neadaptate domeniilor strategice 
de dezvoltare locală (agricol, silvic, turistic, 
ecologic, cultural - civic, antreprenorial,  etc)/ 
grădinițe insuficiente (Șaeș), nemodernizate;
- Absența serviciilor educaționale extrașcolare, 
in- sau nonformale adaptate grupurilor sociale 
defavorizate;
- Rata scăzută de promovabilitate școlară/ 
absenteism și abandon - rata analfabetismului 
(3,78%) față de media pe țară (1,36%);
- Oferta de servicii de formare, perfecționare, 
specializare profesională redusă la proiectele 
ONG-urilor active la nivel local;
- Lipsa parteneriatelor educaționale (public 
– private), a furnizorilor/ centrelor locale de 
formare profesională (4 din 8 UAT) pentru 
cercetare aplicativă - dezvoltare - inovare;
- Forța de muncă activă (calificată, angajată 
legal) îmbătrânită, în scădere ;
- Absolvenți ai școlilor profesionale/ grupurilor 
școlare fără cunoștințe practice temeinice; 
- Lipsa personalului calificat în domenii noi, 
fără specific tradițional rural (ghizi turistici,  
antreprenori, analize  - proiectare – cercetare – 

consultanță, automatizări, IT&C, etc);
- Lipsa de atractivitate a locurilor de muncă în 
agricultură;
- 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 munca 
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;
- Lipsa cabinetelor stomatologice;
- 1 singur centru socio – medical (în loc. La-
slea)/ infrastructură precară pentru furnizarea 
serviciilor sociale specializate pentru nevoile 
grupurilor sociale defavorizate majoritare: 
copii – tineri, vârstnici, comunitatea rromă, 
populația săracă. 
- Lipsa locuințelor sociale publice/ clădiri 
improprii locuirii, care necesită reabilitări, cu 
rezidenți numeroși.

- Probleme teritoriale
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Resurse financiare

Resurse informaționale

+ Avantaje competitive

+ Avantaje competitive

+ Experiență în atragerea și managementul 
resurselor financiare nerambursabile (proiecte 
și programe);
+ Apariția și dezvoltarea investițiilor private 
în agricultură, turism – creșterea aportului la 
bugetul local;
+ Creșterea veniturilor locale din valorificarea 
turistică a obiectivelor protejate de patrimoniu 
cultural;
+ Venituri la bugetul local din mangementul 
resurselor natural publice (pădurile UAT).

+ Metode de management și cunoștințe 
tradiționale agricole și silvice;
+ Modele, cunoștințe, experiențe în conservar-
ea și restaurarea obiectivelor de patrimoniu 
(ex. Daia, Mălâncrav)
+ Dezvoltarea serviciilor turistice pe baza 
regenerării competențelor profesionale locale: 
ghidări tematice educațional – culturale, 
activități sportiv – recreaționale outdoor, 
meșteșugărești, agricole și de restaurare.

- Venituri individuale, familiale, locale 
reduse și variabile de la an la an – dificultate 
majoră în lansarea unor investiții;
- Aport mic al activităților economice 
tradiționale la bugetul  local: agricultură, 
silvicultură, turism;
- Valorificarea financiară minimală pe plan 
local a produselor/ serviciilor  agricole, 
silvico – cinegetice;
- Prețul mare solicitat pentru manopera 
lucrărilor de restaurare;

- Capacitate partenerială  scăzută de atragere 
a resurselor financiare nerambursabile 
(din alte programe decât PNDR/ PNI ): 
dificultatea prefinanțării și a cofinanțării 
implementării proiectelor cu  finanțare 
externă;
- Agricultura nu mai este percepută ca sursă 
de economie la bugetul familiei;
- Pierderea obiceiurilor de economisire 
tradiționale și de evaluare a investițiilor pe 
baza calității acestora.

- Colaborarea insignifiantă în domeniul 
cercetării dezvoltării (absența cooperării cu 
CDI22uri);
- Lipsa unor sisteme de monitorizare/ 
evaluare și control în domeniile tradiționale 
de dezvoltare locală: agricultură, silvicultură, 
turism, urbanism;   
- Preluarea metodelor de lucru tradiționale 
,,din văzute și auzite”, fără fundamentarea 

tehnică rațională, asigurată de  educația 
profesională;  
- Diversitate, integrare și calitate scăzută a 
serviciilor turistice furnizate (incusiv infor-
marea și consilierea); 
- Promovarea  neprofesională  a serviciilor 
turistice locale  și promovarea externă 
redusă.

- Probleme teritoriale

- Probleme teritoriale

Strategia de  
Dezvoltare a  
teritoriului GAL 
Dealurile Târnavelor23

Elementele strategice ale documentului de 
planificare își au originea și asigură conti-
nuitatea procesului de dezvoltare teritorială 
din perioada 2007 – 2013. Aceste elemente 
trebuie să asigure relația dintre nevoile 
teritoriale (evidențiate în SWOT) cu 
prioritățile de dezvoltare de rang superior 
(convergența obiectivelor):

Viziunea de dezvoltare a teritoriului GAL Dealurile Târnavelor:
”Teritoriul GAL Dealurile Târnavelor –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 al vieții în toate comunitățile zonei. 
Creșterea și promovarea atractivității zonei, susținute de proiecte și servicii parteneriale public – private  moderne, performante, a condus la 
atragerea de noi investiții SMART, a unui număr tot mai mare de  turiști, vizitatori din țară și străinătate, de noi investiții în locuire cu 
mutări de domiciliu pentru persoane și familii din mediul urban care au ales să trăiască un stil de viață sănătos pentru trup și spirit” .

Misiunea GAL Dealurile Târnavelor:,,Dezvoltare durabilă rurală zonală prin conservarea și valorificarea principalelor avantaje com-
petitive teritoriale: patrimoniul natural (incluzând peisajul tradițional rural) și cel cultural, dovadă a capacității parteneriale de păstrare 

și promovare a identităţii locale.
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22 CDI – Centre de Dezvoltare și Inovare
23 Propuneri ale grupurilor de lucru (procesul de planificare va fi 
încheiat după finalizarea proiectului EME N2000)
24 www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/
studiu-potential-socio-economic-zone-rurale.pdf 
25 http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/index_IDDT.htm
26 AP – Arii Protejate
27 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. 

Obiectivul general al  dezvoltării teri-
toriale: ,,Dezvoltarea potențialului  

socio – economic24 (IC = 0,55) și al 
dezvoltării durabile25 (în prima jumătate 
a valorii indicatorilor IDD)  al tuturor 
unităților administrativ -  teritoriale 
membre GAL Dealurile Târnavelor”.

Obiectiv specific
1. Creşterea  atractivității 
investiționale durabile micro-
regionale (pentru antreprenori 
localnici și externi) și recreaționale 
(pentru vizitatori și turiști din țără 
și străinătate):

Obiectiv specific
2. Dezvoltarea rețelelor (sisteme-
lor) eco-sociale27 microregionale 
pentru creșterea echitabilă social 
a calității vieții populației.

Măsuri / Activități

Măsuri / Activități

1.1. Dezvoltarea infrastructurii  
economice a teritoriului în ramurile 
prioritare (agricultură, silvicultură, 
turism): 
General: dezvoltare și modernizare infra-
structura de transport intermodal/ mijloace 
de transport pentru localnici și turiști/
vizitatori și utilități (apă – canal, ener-
gie, încălzire, comunicații- rețele bandă 
largă, managementul deșeurilor) necesare 
dezvoltării activităților economice sau ca 
noi activități economice locale;
Agricultură: achiziție - construire, amena-
jare, echipare, funcționare: microparcuri 
agro-industriale/ abatoare mobile/ puncte 
de sacrificare, piețe – târguri, centre de 
consultanță (tehnologică, marketing, brand-
ing, finanțare, juridică,etc) ,  formare – 
profesională și antreprenorială agricolă;   
Silvicultură – vânătoare – AP26: amenajare 
infrastructură de acces și furnizare servicii/ 
amenajarea spațiilor de lucru - centre de 
vizitare/dotare cu echipamente de moni-
torizare – măsurare și control, exploatare – 
depozitare, prelucrare și ambalare, inclusiv 
sisteme TIC/GIS;
Turism - AP: amenajare, semnalizare și 
dotare cu mobilier ambiental de noi trasee 
turistice tematice/ sisteme TIC de moni-
torizare, protecție, promovare (site_uri)/ 
centre de informare, consiliere, promovare 
turistică, pensiuni agroturistice cu certifi-
care eco-turistică;
1.2. Susținerea diversificării și creșterii 
competivității afacerilor rurale în 

2.1. Creșterea rolului educației în 
susținerea dezvoltării durabile locale a 
teritoriului GAL Dealurile Târnavelor
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
educaționale locale în relație cu domeniile 
de dezvoltare prioritare: laboratoare, atel-
iere, loturi experimentale, ferme didactice, 
terenuri – trasee - circuite sportive out-
door/ dezvoltarea de arii/ activități (extra)
curriculare tematice specifice: biologie 
– ecologie, agricultură, educația civică, 
istorie și cultură locală, limbi străine, 
activități meșteșugărești tradiționale, etc.; 
susținerea prin premii, burse, ajutoare a 
performanței în educație/ crearea structuri-
lor locale de formare profesională: restau-
rare – recondiționare clădiri tradiționale, 
de patrimoniu cu rol de centre de formare 
profesională și centre meșteșugărești, 
amenajare - dotare săli de cursuri (inclusiv 
rețele TIC), acreditare centre și formare 
instructori pentru meserii solicitate de piața 
muncii zonale, etc.
2.2. Orientarea diversificării și 
dezvoltării serviciilor sociale către toate 
grupurile vulnerabile din teritoriul 
GAL Dealurile Târnavelor (inclusiv 
locuirea socială)
Analize sociale locale - evaluarea nevoilor 
sociale primare și specifice ale grupurilor 
dezavantajate social/restaurarea – reabili-

domeniile prioritare de dezvoltare  
durabilă ale teritoriului: 
Agricultură: achiziție material biologic, 
pentru cultivarea soiurilor/ creșterii raselor 
tradiționale locale, respectiv a celor cu 
potențial natural (potențat), construire, 
amenajare, dotare (transfer de tehnologii 
performante) capacități de exploatare, 
prelucrare, ambalare, vânzare a materiei 
prime vegetale sau animale/ inclusiv sisteme  
automatizate sau  TIC; 
Silvicultură – vânătoare – AP: dotare 
- echipare  pentru furnizarea de servicii 
specifice, inclusiv mijloace de ecotransport; 
sisteme TIC de monitorizare,  protecție, 
promovare (site-uri);
Turism-AP: restaurare,amenajare, dotare 
clădiri tradiționale în scop turistic; echipare 
pentru noi servicii turistice tematice, inclu-
siv mijloace de ecotransport/sisteme TIC de 
monitorizare, protecție, promovare;
1.3. Crearea schemelor de calitate în 
ramurile economice prioritare:
Identificare și susținerea, construcția 
schemelor de calitate în agricultură, 
silvicultură, turism sau intersectoriale.
1.4. Creșterea atractivității și 
competivității profesionale a ramurilor 
economice tradiționale ale zonei: 
Campanii de marketing social, de in-
formare – consiliere profesională în școli 
și în comunitate/ Cursuri de formare 
profesională/ organizarea de evenimente 
(burse, întâlniri între potențiali angajați, 
tineri cu angajatori, exemple de succes 
antreprenorial, profesional) și furnizarea de 
servicii pe piața muncii locale.
1.5. Promovarea și susținerea start-up/ 
spin-off a  investițiilor în eco-business: 
Valorificarea surselor de energie 
regenerabilă/aplicarea standardelor de 
calitate de mediu/ măsurilor de conservare 

energetică/ reducerea emisiilor poluante cu 
efect de seră, etc.
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tarea clădirilor  tradiționale, amenajarea, 
dotarea și echiparea ca centre sociale zonale 
multifuncționale pentru furnizarea de 
servicii integrate de asistență socială, pe  
piața muncii (inclusiv crearea structurilor 
de economie socială), educaționale/after-
school, socio – medicale adaptate nevoilor 
grupurilor sociale asistate/ diversificarea 
- dezvoltarea rețelei de servicii medicale: 
amenajare spații, dotare, echipare/ formarea 
profesională a personalului. 
2.3. Regenerarea identității culturale 
zonale prin refacerea infrastructurii și 
activarea vieții socio -  culturale;
Restaurarea – reabilitarea centrelor sociale 
tradiționale ale comunităților, organizarea 
de evenimente de promovare a valorilor 
tradiționale locale/ regenerarea rolului 
bibliotecilor publice ca centre rurale de 
educație informală și memorie a dezvoltării 
comunitare / regenerarea voluntariatului, a 
rețelelor locale de într-ajutorare, a grupu-
rilor de sprijin social/ editare și publicare 
de monografii, studii etnografice, antropo-
logice, noi abordări informale de educație 
civică, de campanii de marketing social, 
informare – conștientizare, promovare,etc.

Obiectiv specific
3. Conservarea și valorificarea 
durabilă a resurselor naturale și 
culturale microregionale - a celor 
protejate, în special;

Obiectiv specific 
4. Creșterea capacității partene-
riale de bună guvernare locală și 
microregională (incluzând cooper-
area extrateritorială administrativă 
și sectorială în cadrul rețelelor de 
cooperare în domeniile prioritare de 
dezvoltare).

Măsuri / Activități

Măsuri / Activități

3.1. Optimizarea participativă a 
elaborării și susținerea implementării 
prevederilor Planurilor de management 
integrat ale tuturor ariilor protejate din 
zona GAL Dealurile Târnavelor;
Finalizarea procesului de elaborare și 
avizare a planurilor de management pentru 
toate ariile protejate din teritoriul GAL, 
masterplan pentru managementul durabil 
al terenurilor cu valoare naturală ridicată/ 
susținerea aplicării acțiunilor prevăzute 
în planurile de management ale ariilor 
protejate: de conservare a biodiversității și 
de dezvoltare durabilă;
3.2. Conservarea și promovarea pat-
rimoniului cultural material al zonei 
GAL Dealurile Târnavelor;
Inventarierea, evaluarea, semnalizarea, 
reglementarea si controlul intervențiilor 
asupra elementelor de patrimoniu construit 
sau a celui mobil/ susținerea restaurării 
clădirilor, utilajelor, inclusiv a formării 
profesionale în meseriile tradiționale de res-
taurare sau de perpetuare a meșteșugurilor 
tradiționale ale zonei.

4.1. Creșterea capacității teritoriului 
GAL Dealurile Târnavelor de manage-
ment integrat al resurselor naturale;
Elaborare analize, studii, evaluări ale stării/
potențialului resurselor naturale teritoriale: 
sol, apă, aer/ aplicarea cadastrului general, 
specifice: agricol,silvic, al apelor, a rețelelor 
de infrastructură/ dotarea, echiparea servici-
ilor specifice  cu echipamente de măsurare 
- evaluare, achiziția de echipamente și/ sau 
servicii pentru constituirea bazelor de date 
GIS zonale, inclusiv formarea personalu-
lui/ revizuire PUGuri locale cu includerea 
măsurilor de conservare a patrimoniului 
natural și cultural, a direcțiilor strategice de 
dezv. zonală,  etc.
4.2. Creșterea capacității teritoriului 
GAL Dealurile Târnavelor de derulare a  
proceselor participative de elaborare a 
politicilor publice; 
Restaurarea – reabilitarea centrelor sociale 
tradiționale ale comunităților ca spații 
de dezbatere și/sau servicii comunitare, 
achiziția de echipamente pentru infor-
marea publică / campanii de facilitare 
comunitară, animarea teritoriului, 
organizarea de evenimente – campanii 
de informare – consultare – dezbatere 
publică a problematicilor locale – zonale 
a teritoriului GAL cu participarea tuturor 
factorilor interesați, etc; 
4.3. Extinderea parteneriatului GAL 
Dealurile Târnavelor și a capacității 
de participare în rețele de cooperare 
națională și internațională
Parteneriat strategic cu mun. Sighișoara, 
centrul integrator socio – economic al zonei/ 

3.3. Diversificarea produselor și servici-
ilor care valorifică patrimoniul natural 
și cultural al teritoriului GAL Dealurile 
Târnavelor
Susținerea  start-up și spin-off afaceri ,,verzi” 
de valorificare a serviciilor pe care ariile 
protejate le oferă, a afacerilor/ întreprinder-
ilor culturale și creative bazate pe valorifi-
carea patrimoniului cultural local/ restaurare 
clădiri, utilaje, achiziție unelte, amenajare, 
dotare clădiri pentru desfășurarea activităților 
economice specifice.

organizare și susținere  vizite de lucru, 
schimburi de experiență, reprezentare GAL 
în evenimente naționale și internaționale, 
înscrieri și participare în rețele de coop-
erare sectoriale sau teritoriale (înfrățiri cu 
GALuri/ UAT cu profile similare), etc
4.4. Promovarea și marketingul teritorial 
Branding local și zonal (susținerea servicilor 
de specialitate, crearea - editarea materi-
alelor tipărite, audio – video  și distribuția 
lor), organizare – participare la evenimente 
de promovare, îmbunătățirea relațiilor cu 
diaspora zonală și utilizarea ei ca ambasa-
dori ai teritoriului, organizarea și derularea 
unor campanii de advocacy teritorial in-
clusiv formarea profesională a specialiștilor 
locali, cursuri de leadership pentru mediul 
politic zonal, etc.   

Pregătirea 
implementării
Responsabilitatea  implementării  elemen-
telor strategiei de dezvoltare durabilă va 
fi asumată prin procesul decizional al 
Adunării Generale (cel mai înalt nivel 
decizional) de către toți membrii asociației 
GAL Dealurile Târnavelor (2015: 43 de 
membrii, din care 8 UAT/comune, 21 
societăți comerciale, 13 ONG-uri și 1 
persoană fizică; componența se modifică în 
2016 prin cooptarea de parteneri privați). 
Implementarea va fi coordonată de către 
Consiliul Director al Asociației. 

Al doilea nivel decizional (tactic) este 
asigurat de către Comitetul de Selecție a 
Proiectelor (11 membrii din care 8 privați) 
care,  în baza metodologiei interne (inclusiv 
a criteriilor de evaluare), asigură prioritizarea 
și selecţia proiectelor în cadrul portofoliului 
de proiecte GAL.

Funcționalitatea GAL Dealurile Târnavelor 
precum și asistența tehnică în implementar-
ea proiectelor proprii GAL sau a programu-
lui de finanțare a proiectelor locale în cadrul 
SubMăsurii 19.2 ,,Sprijin pentru imple-
mentarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală” (PNDR 2014 – 2020) 
va fi asigurată de către Compartimentul 
Administrativ (condus de către Directorul 
Executiv GAL) prin corpul de experți și ani-
matori (facilitatori) ai teritoriului, al cărui 
număr și structură se va modifica în funcție 
de resursele Asociației, implicit de volumul 
activităților derulate .
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Pașii  următori...  
spre elaborarea și 
aplicarea politicilor 
de dezvoltare zonală

Capitolul IV

Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Teritoriului GAL Dealurile Târnave-
lor, este un instrument de planifi care, 

necesar fundamentării deciziilor responsa-
bile privind dezvoltarea întregii zone. 
Rezultatele procesului realizării acestui 
document sunt:
- imagine unică, comună, realistă a 
situației actuale a resurselor de dezvoltare 
ale teritoriului GAL cu avantajale și prob-
lemele sale;
- viziune de dezvoltare agreată și 
împărtășită, care descrie schimbarea dorită;
- axe  principale de  dezvoltare și mijloacele 
necesare (măsurile identifi cate)pentru 
realizarea lor;
- un cadru pentru elaborarea portofoliului 
de acțiuni GAL și criterii pentru selecția 
proiectelor prioritare fi nanțate din diverse 
surse: publice și/ sau private;
- responsabilități trasate și asumate în 
cadrul parteneriatului GAL pentru imple-
mentarea strategiei, programelor, acțiunilor/ 
proiectelor.

Prezentul document reprezintă de asemenea, 
o bază solidă pentru atingerea țintei pe termen 
lung - fundamentarea unor politici publice 
ale teritoriului GAL, inclusiv a celei referitoare 
la  conservarea și  protecția competitivului 
patrimoniu natural și cultural. 
Pașii spre o politică publică de dezvoltare 
trec prin: (1) integrarea elementelor de 

strategie zonală în PUG-urile revizuite ale 
fi ecărei UAT membră GAL (ca reglemen-
tare tehnică a dezvoltării urbanistice și 
(2) aplicarea evaluării strategice de mediu 
(SEA) pentru armonizarea dezvoltării 
urbanistice cu conservarea patrimoniului 
protejat, adevărata ,,moștenire” a zonei 
pentru generațiile viitoare. 

28 Politici publice - Totalitatea reglementărilor, deciziilor și acțiunilor 
interrelaționate ale administrației publice care abordează o problemă 
sau un domeniu de interes public.
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MANAGERI EFICIENȚI PENTRU O REȚEA NATURA 2000 EFICIENTĂ – EME NATURA 2000

Material realizat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul LIFE+ Informare şi Comunicare
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