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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dealurile Târnavelor este un parteneriat public-privat constituit
în anul 2007 ce cuprinde 6 comune din judeţul Mureş - Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz și
Vânători – şi 2 comune din judeţul Sibiu – Biertan şi Laslea. Asociaţia implementează Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor, cu finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, Axa IV- LEADER. Priorităţile de dezvoltare a teritoriului sunt: creșterea economică
locală și dezvoltarea turismului durabil; exploatarea durabilă a resurselor naturale din microregiune,
adaptarea și dezvoltarea agriculturii şi îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL
Dealurile Târnavelor.
În luna august 2015, la nivelul teritoriului deservit de GAL Dealurile Târnavelor sunt 41 de contracte
de finanţare în derulare (beneficiari publici şi privaţi), cu o valoare nerambursabilă totală de
2.052.609,88 euro. Iniţial, termenul limită pentru finalizarea acestora, inclusiv efectuarea plăților de
către AFIR este 31.12.2015.

Aflaţi detalii despre proiectele finanţate prin GAL Dealurile Târnavelor :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

pe www.tarnava-mare.ro sectiunea “Bune practici” – Harta proiectelor
din materialele de informare tipărite în 2015: Broşura de bune practici, Caiet de lucru
tematic, Harta proiectelor din GAL DT, agendă, ş.a.
materialele video postate in luna august 2015 pe website-ul GAL DT
publicaţia informativă distribuită semestrial
la seminariile şi/sau evenimentele de informare organizate de GAL DT – calendarul
seminariilor este postat pe www.tarnava-mare.ro , sectiunea „INFORMARE”
vizitele de studiu organizate la proiectele LEADER din teritoriul GAL DT

Informaţii suplimentare despre MADR, AFIR ŞI GAL DEALURILE TÂRNAVELOR pot fi accesate
pe Internet : www.madr.ro , www.afir.info , www.tarnava-mare.ro
Material realizat în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
Prograul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431 Funcţionarea
Grupurilor de Acţiune Locală, Submăsura 431.2 „Funcţionarea Grupului de acţiune locală,
dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Toate
informațiile furnizate în această publicaţie sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate
comercializării.

PROIECTE IMPLEMENTATE DE COMUNELE (BENEFICIARI PUBLICI) DIN GAL
DEALURILE TÂRNAVELOR
Măsura 322L- Renovarea şi dezvoltarea satelor

REABILITARE DE CĂMINE CULTURALE ÎN BOIU ȘI ŢOPA, DOTAREA SVSU AL COMUNEI
ALBEȘTI
Comuna Albești, județul Mureș implementează patru proiecte cu finanțare nerambursabilă din FEADR, axa
LEADER prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
,,REABILITARE ŞI MODERNIZARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL ÎN LOCALITATEA BOIU,
COMUNA ALBEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ” este primul proiect, finalizat, prin care căminul cultural din satul Boiu a
fost reabilitat şi modernizat prin înlocuirea uşilor şi a ferestrelor, realizarea unei reţele de încălzire centrală cu centrală
termică pe gaz, separat pentru parter şi etaj, înlocuirea structurii şi a duşumelei pentru scenă. Valoarea publică a
proiectului este de 30.000 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Preocuparea constantă a administraţiei publice locale pentru sprijinirea activităţilor culturale în comuna
Albeşti este dovedită si prin implementarea proiectului ,,REABILITARE ŞI MODERNIZARE CĂMIN
CULTURAL ÎN LOCALITATEA ŢOPA, COMUNA ALBEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ’, prin care se vor
recompartimenta şi amenaja: sala de spectacole, scena, un grup sanitar, o magazie şi centrala termică. Valoarea
publică a proiectului este de 79.352 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile
Târnavelor.
Prin proiectul ,,ÎNFIINȚAREA ŞI DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ÎNTREȚINERE A
DRUMURILOR ÎN COMUNA ALBEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” se va achiziţiona un tractor dotat cu lamă de zăpadă
și cu un tocător de taluz pentru întreținerea drumurilor din satele Albești, Boiu, Ţopa, Şapartoc şi Jacu. Valoarea
publică a proiectului este de 23.037 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Un alt proiect vizează DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN
COMUNA ALBEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ prin achiziţionarea unui utilaj cu accesorii (rezervor de apă suplimentar,
kit unelte PSI, extinctoare, proiectoare, cange, rampă de pulverizare, lamă pentru deszăpezire, remorcă, şenile,
dispozitiv împrăștiere material, dispozitiv pulverizare şi soluţie antiînghet) în vederea funcţionării în bune condiţii a
activităţilor de prevenire şi menţinere sub control a eventualelor situaţii de urgenţă la nivelul comunei Albeşti.
Valoarea publică a proiectului este de 27.065 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile
Târnavelor.

SCENĂ MOBILĂ, ÎNFIINŢARE ȘI DOTARE SERVICIU PUBLIC PENTRU ÎNTREŢINEREA
DRUMURILOR LA APOLD
Comuna Apold, județul Mureș implementează două proiecte cu finanțare nerambursabilă din FEADR, axa
LEADER prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Proiectul ,,DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ÎN COMUNA APOLD” are ca scop
diversificarea acțiunilor culturale și păstrarea tradițiilor în comuna Apold prin dotarea căminului cultural cu
echipamente necesare desfășurării activităților culturale. Prin proiect au fost achiziționate: un aparat foto, o cameră
video, un laptop cu videoproiector, un sistem de sonorizare, o scenă mobilă și 60 de bănci rabatabile. Valoarea publică
a proiectului este de 29.208 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Un alt proiect, în curs de finalizare este ,,ÎNFIINTAREA ŞI DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DIN COMUNA APOLD, JUDEŢUL MUREŞ’. Prin acest proiect s-a achiziţionat
un utilaj multifuncţional compus din tractor cu accesorii: împrăstietor material antiderapant, retroexcavator, freză de

zăpadă, încărcător frontal, lamă de zăpadă. Acest utilaj va fi folosit pentru întreţinerea drumurilor de pe întreg teritoriul
comunei: localităţile Apold, Şaes, Vulcan şi Daia. Valoarea publică a proiectului este de 71.110 euro - sprijin
nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
DOTĂRI
PENTRU
CĂMINUL
CULTURAL
ŞI
ÎNFIINŢAREA UNUI SERVICIU PUBLIC PENTRU
ÎNTREŢINERE DRUMURI LA BIERTAN
Comuna Biertan a beneficiat de patru proiecte prin
intermediul GAL Dealurile Târnavelor în cadrul Măsurii 322L Renovarea, dezvoltarea satelor. Primul dintre ele, care se referă
la dotarea aşezămintelor culturale din comună, a fost finalizat,
cheltuielile fiind rambursate de AFIR. În cadrul acestui proiect
s-au achiziţonat pentru căminul cultural: o instalaţie de sonorizare
cu mixer, boxe profesionale, microfoane cu fir şi fără fir, laptop,
instrumente muzicale (două viori, un acordeon, un set de tobe )
pentru formaţia de căluşari a comunei şi 20 de costume populare
complete – de la opinci până la pălării, de asemenea, un videoproiector 3D pentru o sală de vizionări filme aflată în curs de
amenajare, mobilier – 10 mese şi 100 de scaune – pentru dotarea
unei săli de conferinţe. Bugetul eligibil al proiectului a fost de
29.912 euro. Alte proiecte depuse de comuna Biertan prin GAL
Dealurile Târnavelor pe Măsura 322 – Renovarea şi dezvoltarea
satelor, în curs de implementare:
“ ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR ÎN
COMUNA BIERTAN, JUDEȚUL SIBIU” Prin acest proiect, Primăria Biertan va dota serviciul de întreținere a
drumurilor cu un utilaj multifuncțional compus din tractor de 110 cai putere cu priză-putere faţă şi spate şi accesorii:
încărcător frontal, plug pentru zăpadă, împrăştietor material antiderapant, măturător stradal, lamă de zăpadă. Bugetul
total al proiectului este 112.851 euro din care 91.009 euro este sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL
Dealurile Târnavelor.
,,DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL BIERTAN CU O SCENĂ MOBILĂ, UN SISTEM DE AUDIO
CONFERINȚĂ ŞI CHITĂRI PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI GRUP” Implementarea acestui proiect demonstrează
că administraţia locală pune accent pe dezvoltarea activităţilor cultural –artistice în comună, pe protejarea şi
promovarea patrimoniului cultural local.
Valoarea publică a proiectului este de 28.136
euro- sprijin nerambursabil obţinut prin
intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
DOTAREA
SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ ŞI DOTAREA SERVICIULUI
PUBLIC
DE
ÎNTRETINERE
A
DRUMURILOR DIN COMUNA BIERTAN
Prin acest proiect se vor achiziţiona:
un utilaj mobil pentru situatii de urgentă cu
următoarele accesorii: remorcă, set proiectoare,
rezervor de apă suplimentar si kit unelte
(lopată, cazma, rangă, topor) și dotări pentru întreținerea spațiilor verzi din comună: tractoraș de tuns iarbă, tocător
electric crengi, foarfece de tuns gard viu, suflantă. Aceste dotări vor asigura intervenția rapidă în situațiile de urgență
și vor ajuta la întreținerea spațiilor verzi de pe raza comunei Biertan. Valoarea publică a proiectului este de 31.354
euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.

REABILITĂRI SI DOTĂRI DE CĂMINE CULTURALE LA DANEȘ, ÎNFIINŢARE SERVICIU DE
ÎNTREŢINERE DRUMURI
Comuna Daneș, județul Mureș implementează patru proiecte cu finanțare nerambursabilă din FEADR, axa
LEADER prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor. Trei dintre acestea au ca scop reabilitarea şi/sau modernizarea
căminelor culturale din comună, dovadă a bogătiei şi diversitătii activităţilor culturale și, mai ales, a implicării
administrației publice locale în viața culturală a comunității.
Prin proiectul DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA DANEȘ, COM.
DANEȘ, Primăria a achiziționat şapte costume populare pentru băieți și 23 pentru fete, 4 dulapuri de recuzită, 300
scaune din lemn cu șezut tapițat și o cameră foto pentru a imortaliza evenimentele culturale din comună. Valoarea
publică a proiectului este de 29.911 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Proiectul REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA STEJĂRENII,
COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ are ca scop desfacerea și înlocuirea acoperișului căminului cultural, a
jgheaburilor și a burlanelor, termoizolarea pereților, refacerea tencuielii exterioare de pe fațade, înlocuirea ferestrelor
și ușilor cu tâmplărie nouă din lemn, amenajarea grupului sanitar, reabilitare pardoseală, realizare trotuare în jurul
clădirii, ș.a. Valoarea publică a proiectului este de 94.919 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL
Dealurile Târnavelor.
Proiectul ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
ÎN COMUNA DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ prevede achiziția unui miniexcavator pentru efectuarea lucrărilor de
întreținere a malurilor și a cursurilor de apă, asigurarea scurgerii apelor precum și prevenirea efectelor inundațiilor.
Valoarea publică a proiectului este de 57.473 euro sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL
Dealurile Târnavelor.
O altă investiție în cultură se realizează de
către comuna Daneș prin proiectul DOTAREA
AȘEZĂMINTELOR CULTURALE DIN COMUNA
DANEȘ, JUDEȚUL MUREȘ, în cadrul căruia se vor
achiziționa scaune și cortine pentru căminele culturale
din Criș și Seleuș. Valoarea publică a proiectului este
de 15.927 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin
intermediul GAL Dealurile Târnavelor.

ACHIZIŢIE UTILAJ ÎNTREŢINERE DRUMURI ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA
LASLEA, JUDEŢUL SIBIU
Prin acest proiect s-a achiziționat mobilier (350 scaune din
lemn tapisat și 30 de mese din lemn, de 12 persoane) pentru dotarea
căminului cultural din localitatea Laslea, precum și echipamente pentru
întreținerea drumurilor comunale și vicinale aparținând comunei
Laslea: un plug de zăpadă și o coasă cu două brațe (tocătoare)
Valoarea publică a proiectului este de 24.328 euro - sprijin
nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.

TEREN DE SPORT ȘI DRUM REABILITAT LA NADEȘ, JUDEŢUL MUREȘ
Comuna Nadeș, județul Mureș implementează două proiecte cu finanțare nerambursabilă din FEADR, axa
LEADER prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Proiectul CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL ȘI ANEXE vizează construirea
unei baze sportive la standarde europene, o clădire de vestiare cu grupuri sanitare și amenajarea unei parcări de 10
locuri. Terenul de sport va avea o suprafață desfășurată de 924 mp cu o suprafață sintetică modulară de înaltă
performanță și două porți de minifotbal/handbal. Valoarea publică a proiectului este de 29.553 euro - sprijin
nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Prin proiectul MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 60 TIGMANDRU – MĂGHERUȘ
TRONSON I, COMUNA NADEȘ se va moderniza infrastructura de comunicare rutieră dintre Țigmandru
și Măgheruș, circulația în acea zonă urmând a fi asigurată în condiții de siguranță. Valoarea publică a
proiectului este de 74.842 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE ȘI ÎNFIINŢARE SERVICIU DE ÎNTREŢINERE DRUMURI LA
SASCHIZ
Comuna Saschiz implementează cu fonduri obținute prin GAL Dealurile Târnavelor proiectul ÎNFIINȚARE
ȘI DOTARE SERVICIU PUBLIC DE ÎNTREȚINERE DRUMURI ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE
DIN COMUNA SASCHIZ. Prin acest proiect se achiziționează:
Un utilaj multifuncțional compus din buldoexcavator dotat cu o săpătoare de șanțuri, o lamă de zăpadă, perie
colectoare cu stropire și cupe pentru îndepărtarea eventualelor obstacole care pot interveni pe carosabil dar
și pentru corectarea taluzurilor.
- O tocătoare cu braț pentru cosirea și mărunțirea ierbii de lângă acostamente, corectarea gardurilor vii și a
arbuștilor
- O remorcă rutieră cu 4 roți în tandem pentru transportul diferitelor materiale: nisip, pietriș, antiderapant, ș.a.
- Scaune, mese de conferință, sistem de sonorizare și sistem de iluminat scenă pentru căminele culturale din
satele Mihai Viteazu și Cloașterf
Valoarea publică a proiectului este de 152.515 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL
Dealurile Târnavelor.
-

DOTĂRI DE CĂMINE CULTURALE ȘI ÎNFIINTARE SERVICIU DE ÎNTRETINERE DRUMURI LA
VÎNĂTORI
Comuna Vînători, județul Mureș implementează trei proiecte cu finanțare nerambursabilă din FEADR, axa
LEADER prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Proiectul ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREȚINERE DRUMURI
ȘI DESZĂPEZIRE ÎN COMUNA VÎNĂTORI, JUDEȚUL MUREȘ prevede achiziția unui utilaj multifuncțional cu
accesorii – încărcător frontal cu cupă, lamă de zăpadă, retroexcavator, tocător cu brațe, grader și remorcă. Valoarea
publică a proiectului este de 104.930 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Prin proiectul ACHIZIȚIA DE MOBILIER PENTRU DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN
COMUNA VÎNĂTORI, JUDEȚUL MUREȘ se vor achiziționa mese și scaune pentru dotarea căminelor culturale din
satele Șoard, Feleag și Mureni. Investiția este necesară și oportună având în vedere că în comună se organizează
diverse evenimente culturale și își desfășoară activitatea trei ansambluri folclorice: românesc, maghiar și un ansamblu
al minorității rrome. Valoarea publică a proiectului este de 28.488 euro - sprijin nerambursabil obţinut prin intermediul
GAL Dealurile Târnavelor.
Un alt proiect în domeniul cultural este ACHIZITIONARE SISTEM DE SONORIZARE CĂMIN
CULTURAL ȘOARD, COMUNA VÎNĂTORI, JUDEȚUL MUREȘ prin care, pe lângă sistemul de sonorizare,
căminul se va dota și cu un generator de curent electric. Sistemul de sonorizare va fi compus din: microfoane fixe și

mobile, CD și MP3 Player, stativ și cabluri. Valoarea publică a proiectului este de 9.305 euro - sprijin nerambursabil
obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.

PROIECTE IMPLEMENTATE DE BENEFICIARI PRIVATI DIN TERITORIUL GAL
DEALURILE TÂRNAVELOR
Creşterea economică locală şi dezvoltarea turismului durabil în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor nu mai este doar
un obiectiv din Strategia de Dezvoltare Locală, ci a devenit realitate prin proiectele implementate în cadrul PNDR
2007 – 2013, axa LEADER Măsura 313L – Încurajarea activităţilor turistice.
Primul proiect finalizat a fost ,,Achiziționare biciclete în vederea prestării activității de închiriere” ,
beneficiar II Dalmasso Maria Anca din loc. Saschiz, nr. 200. ,, Pentru că în această zonă a fost amenajat un traseu
de ciclo-turism care urmează să fie extins astfel încât să lege mai multe sate săseşti între Viscri şi Sighişoara, am
considerat că este o oportunitate şi în acelaşi timp o nevoie pentru turiştii care vizitează zona să aibă posibilitatea
să închirieze biciclete pentru a străbate acest traseu, dar şi pentru vizitarea obiectivelor turistice sau plimbări în

natură. Prin Măsura 313L am depus un proiect la GAL Dealurile Târnavelor pentru obţinerea de fonduri europene
pentru achiziţionarea a 20 de biciclete pentru adulţi şi a 5 biciclete pentru copii, cu accesoriile necesare: căşti,
mănuşi de protecţie şi două standuri pentru montarea şi repararea lor. Proiectul este finalizat, cheltuielile fiind
rambursate de AFIR si, odată cu începerea sezonului turistic, am avut multe solicitări pentru închirierea
bicicletelor. Cei interesati găsesc datele noaste de contact pe www.casadepedeal.com ” , a declarat Anca Dalmasso.
Bugetul eligibil al proiectului ,,Achiziționare de biciclete în vederea închirierii pentru turiști” a fost de
26.082 euro din care 21.642 euro sprijin nerambursabil obținut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor.
Alte patru proiecte depuse în cadrul Măsurii 313L la GAL Dealurile Târnavelor au în vedere construireaşi
amenajarea de pensiuni agroturistice şi/sau turitice rurale ori transformarea caselor din locuinte în pensiuni. Aceste
investiţii vor crea, în total, 7 locuri de muncă în comunele Albeşti şi Saschiz, jud. Mureş.
Proiectul ,,Realizarea Pensiunii Agroturistice Casa Săsească în localitatea Saschiz” , beneficiar
II Păcală Brigitte Monica, prevede realizarea unei pensiuni agroturistice în stilul arhitecturii săsești locale, clasată la
două margarete. Agropensiunea va fi împărțită în diferite zone de cazare: A - zona de cazare care cuprinde: prispă, 3
camere, spațiu activități comune și 2 băi; B - zona casei de locuit: bucătărie, baie, dormitor; C- zona tehnică: spațiu
tehnic, spălătorie, depozit lenjerie curată; D - demisol: pivniță pentru depozitare. Valoarea sprijinului nerambursabil
este de 88.284 euro, reprezentând 85% din totalul cheltuielilor eligibile.
Tot în localitatea Saschiz se implementează proiectul ,,Construire pensiune agroturistică” ,
beneficiar II Diţa Ioana. Acesta prevede construirea şi amenajarea unei pensiuni agroturistice cu trei camere și
achiziționarea dotărilor necesare funcționării unităţii de cazare (ptr. camere, bucătărie, ş.a.). Construcția efectivă a
pensiunii este pe două nivele: unul care va prelua funcțiile de zi și spațiul de noapte al gazdelor și o zonă care va prelua
funcțiunile de cazare pentru oaspeți (etajul). Valoarea publică a proiectului este de 98.733 euro, reprezentând 85% din
totalul cheltuielilor eligibile.

În comuna Saschiz, satul Cloaşterf, în imediata vecinătate a
bisericii evangjelice fortificate din localitate, este în curs de
finalizare proiectul ,,Construire pensiune agroturistică”,
beneficiar II Bejan Aurelia. Principalele activități ale
proiectului constau în construirea și dotarea unei pensiuni
agroturistice în regim P+M la o capacitate de cazare de 12
locuri, distribuită în 5 camere la standardul de clasificare de
2 margarete. Realizarea construcției se va efectua pe
amplasamentul magaziei și al grajdului existent, cu
păstrarea volumetriei, a gabaritului și a formei exterioare a
acestor anexe, cu scopul de a conserva modul de organizare
al gospodăriei care este o valoare culturală în sine, specifică
tipicului local, săsesc. Valoarea sprijinului nerambursabil
obţinut prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor este de 99.777 euro, reprezentând 85% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.
În localitatea Albeşti, jud. Mureş, prin proiectul ,, Construire
pensiune turistică”, beneficiarul II Neag Camelia îşi propune finalizarea
construcției deținute, în vederea transformării acesteia într-o pensiune turistică.
Principalele activități ale proiectului constau în: amenajarea celor 12 camere cu
băi proprii (cu nivel de clasare de 3 stele), restaurant de servire a mic - dejunului,
bucătărie, hol recepție și sală de relaxare, terasă acoperită și parcare proprie,
achiziționarea de echipamente tehnologice și dotări în vederea desfășurării în
condiții optime a activității pensiunii precum şi investiții de producere a
energiei din surse regenerabile – utilizarea panourilor solare (captatori solari).
Valoarea sprijinului nerambursabil obţinut prin intermediul GAL Dealurile
Târnavelor prin PNDR 2007 – 2013, axa LEADER, este de 95.566 euro,
reprezentând 50% din totalul cheltuielilor eligibile. ,,Proiectul trebuie finalizat
la 30 septembrie 2015 şi, cu toate ca timpul efectiv a fost destul de scurt, ne
încadrăm în acest termen. Concluzia mea este că, dacă ai un proiect bine
gândit, poţi să accesezi fără probleme fonduri europene nerambursabile. În
viitor, ne gândim să derulăm un Contract de Finanţare tot prin GAL Dealurile
Târnavelor daca este posibil, pentru agrement” , a declarat d-na Camelia Neag.

Măsura 312L – Crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Proiectul ,,Achiziție de echipamente pentru fabricarea de brichete din deșeuri vegetale” îşi propune
lansarea firmei pe piața producătorilor de brichete din deșeuri lemnoase și crearea unei afaceri competitive și
durabile. Utilajele ce se doresc a fi achiziționate prin acest proiect sunt: tocător de crengi transportabil, uscător,
tocător staționar, mașină de brichetat deșeuri lemnoase şi utilaj ambalare. Valoarea sprijinului nerambursabil
FEADR contractat de beneficiarul SC Kloasterf Natura SRL din satul Boiu, com. Albeşti, jud. Mureş este de 90.655
euro.
Proiectul ,,Achiziție echipamente de tâmplărie”, beneficiar PFA Gherman Petru Dorin din loc. Biertan, jud.
Sibiu, are ca scop facilitarea dezvoltării afacerilor în domenii non-agricole și susținerea inițiativelor inovatoare. Prin
acest proiect se achiziţionează echipamente performante care vor contribui la revitalizarea fabricării de mobilier
tradițional, pictat: ferăstrău circular pentru tăiere și frezare, rindea pentru grosime, mașina de găurire/scobire pe
orizontală, ferăstrău panglică, mașină de aplicat canturi, sistem de exhaustare mobil cu rotor cu palete din oțel/aparat

de aspirat cu ventilator. Valoarea publică a proiectului este de 20.124 euro, reprezentând 85% din totalul cheltuielilor
eligibile.
,,Achiziție echipamente pentru fabricarea de dispozitive, aparate
și instrumente stomatologice” este un alt proiect finanţat prin Măsura
312L, prin care se doreşte dezvoltarea durabilă a beneficiarului – SC Zirkon
Digi Dent SRL din loc. Daneş, jud. Mureş , creșterea performanțelor
economice ale societăţii și crearea de noi locuri de muncă. La îndeplinirea
acestui obiectiv vor contribui şi achiziţiile ce se vor realiza prin proiect:
mașină de frezat, aspirator, cuptor sinterizare zirconiu, scanner laborator,
compresor cu uscător, echipamente IT şi software. Valoare sprijinului
nerambursabil obţinut prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
GAL Dealurile Târnavelor este de 44.965 euro.

Măsura 112L – Instalarea tinerilor fermieri
Proiectul ,,Instalarea ca Șef de Exploatație a solicitantului PF CIF Klusch Daniel Com. Laslea,
Sat Nou Săsesc, Județul Sibiu” vizează dezvoltarea exploatației apicole prin creșterea de la 14,06 UDE an 0 până la
18,24 UDE prin creșterea numărului de stupi de la 185 în anul 0 la 240 în anul 3 precum și modernizarea stupinei.
Modernizarea și dezvoltarea exploatației se va realiza prin achiziția de: centrifugă pentru extragerea mierii pe 6 rame,
reversibilă, cu motor de 220V - 250W, lăzi pentru albine pe 17 rame dadant orizontal – 100 buc., gard electric pentru
împrejmuire vatra stupină compus din: aparat generator de impulsuri electrice, marca AKO, acumulator, panou solar,
banda conductoare, cleme izolatoare şi sistem video – pentru supravegherea stupinei, compus din două camere de
supraveghere dotate cu infraroșu și unitate de stocare date. Sprijinul nerambursabil este de 40.000 de euro,
reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Proiectul ,,Extindere, dezvoltare și modernizare fermă apicolă Nicoară Cristian Mihai, jud.
Mureș” îşi propune extinderea, dezvoltarea și modernizare fermă apicolă prin mărirea fermei cu 55 de familii albine
de rasă autohtonă, astfel încât dimensiunea exploatației agricole să fie în anul 3 de 230 familii albine respectiv 18
UDE-uri. Modernizarea și dezvoltarea exploatației se face prin achiziția de: centrifugă reversibilă, 6 casete,
fulautomată la 220V; banc de descăpăcit pt. rame dadant din inox; cărucior butoaie pt. butoi 200I; cântar apicol până
la 150 kg.; spirală pentru topirea mierii cu termostat digital ptr. butoi; uscător polen, 70W, cap. 4 Kg 46x44,5x70; lăzi
ptr. albine 10R cu 2 mag, lada lemn 10rame dadant cuib cu 2 mag ½ vopsite ş.a. Sprijinul nerambursabil este de
40.000 de euro, obţinut prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor.
Proiectul ,,Instalare ca Șef de exploatație a solicitantului PF Ghergely Robert, sat Pipea,
comuna Nadeș, jud. Mureș” vizează dezvoltarea exploatației apicole prin creșterea de la 13.072 UDE până la 17.100
UDE în anul 3, prin creșterea numărului de stupi de la 172 în anul 0 la 225 în anul 3 precum și modernizarea stupinei
prin diferite achiziții: 52 de ăazi Dadant cu cat și 18 rame, cântar control – 1 buc., centrifugă 6 rame Dadant full
automată – 1 buc., topitor ceară cu gaz, ladă de descăpăcit, cărucior transport butoaie, containeri stupi, cameră de
încălzit miere şi gard electric imprejmuire stupină. Valoarea sprijinului nerambursabil contractat este de 40.000 de
euro.
Proiectul ,,Înființarea, dezvoltarea și modernizarea exploatației apicole Orban AndreeaAlexandra, din Comuna Daneș, Județul Mureș” urmăreşte creșterea potențialului fermei apicole prin mărirea
numărului de familii de albine de la 93 la 150 familii, pentru care vor fi achiziționați stupi precum și mijloace de
producție moderne. Modernizarea și dezvoltarea exploatației prin achiziția de: cuptor uscare polen, centrifugă inox,
reversibilă, masă de descăpăcit, din inox, topitor de ceară cu arzător de gaz şi pulverizator impotriva acneei varoa.
Valoarea sprijinului nerambursabil contractat este de 16.000 euro.
Obiectivul proiectului ,,Modernizare exploatație agricolă mixtă” este modernizarea exploatației
agricole deținute de beneficiarul II Iosif Mihai din loc. Albeşti, jud. Mureş, în vederea creşterii competivității
economice și a performanțelor tehnice ale exploatației prin creșterea dimensiunii exploatației de la 125 la 180 familii
de albine. Modernizarea și dezvoltarea exploatației se vor realiza prin achiziția de: mașină de descăpăcit cu acționare
manuală, instalație pentru decristalizare, pompă pentru miere, dozator pentru îmbuteliere miere, mixer din inox, cuptor

de uscare polen, pulverizator şi lăzi. Valoarea sprijinului nerambursabil contractat prin intermediul Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor este de 28.000 euro.
Proiectul ,,Modernizare exploatație agricolă-ferma apicolă” îşi propune extinderea, dezvoltarea
și îmbunătățirea competitivițății exploatației agricole a beenficiarului II Pandrea Bogdan din loc. Apold, jud. Mureş
prin mărirea capacității de producție a exploatației agricole, mărirea efectivului de albine deținute de la 175 la 230
familii de albine, îmbunătățirea producțivității muncii, mărirea valorii adăugate a produselor obținute din activitatea
exploatației agricole. Se vor realiza prin proiect următoarele achiziţii: centrifugă radială, centrifugă automată pentru
4 rame, mașină de descăpăcit automată, cuptor uscare polen, pulverizator, suflător albine, remorcă transport, invertor
electric, mașină automată pentru hrănit albine, lăzi stupi ş.a. Valoarea sprijinului nerambursabil contractat prin
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor este de 40.000 de euro.
Proiectul ,,Instalarea ca șef de exploatație, fermă apicolă, a solicitantului Toader Dan, persoană
fizică, din orașul Dumbrăveni, strada Erou Bumbea, nr. 22, județul Sibiu” are ca scop dezvoltarea exploatației
prin creșterea numărului de familii de albine cu 53 de stupi, prin aplicarea de tehnologii performante, dotarea cu
aparatură modernă şi respectarea condițiilor de igienă la produsele finite obținute. Modernizarea și dezvoltarea
exploatației se va realiza prin achiziția următoarelor echipamente: centrifugă reversibilă cu 8 rame, lăzi pentru stupi,
mașină de descăpăcit electrică, mașină de găurit, omogenizator miere. Valoarea sprijinului nerambursabil contractat
prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor este de 36.000 euro.

Măsura 121L – Modernizarea exploataţiilor agricole
Proiectul ,,Modernizare și retehnologizare fermă vaci lapte pentru SC SEBAL SRL” îşi popune
creșterea competitivității exploatației agricole printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a factorilor de
producție. Pentru îndeplinirea acestor obiective se vor achiziţiona o serie de echipamente tehnologice agricole: tractor,
încărcător frontal cu accesorii, freză rotativă, greblă de adunat, presă de balotat, semănătoare cereale, semănătoare
prășitoare, clește pentru baloți rotunzi, cupa materiale ușoare şi furca gunoi grajd. 67.119 euro (reprezentând 50% din
totalul cheltuielilor eligibile) este valoarea sprijinului financiar nerambursabil obţinut de beneficiarul SC Sebal SRL
din satul Ţopa, com. Albeşti jud. Mureş prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor.
,,Dotarea cu utilaje agricole a exploatației Mureșan Gabriel Stelian, sat Apold, comuna Apold,
jud. Mureș” este un alt proiect finanţat prin intermediul GAL Dealurile Târnavelor, investiţia fiind realizată în loc.
Apold, jud. Mureş. Scopul proiectului este creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a
resurselor umane și a factorilor de producție prin achiziționarea de utilaje agricole performante care vor permite
efectuarea lucrărilor mecanice, precum: tractor, plug cu trei trupițe, grapă, cositoare, greblă, presă de balotat şi
încărcător frontal. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 59.675 euro, reprezentând 60% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.

Proiectul ,,Achiziție Utilaje pentru SC Agrosiro Serv Impex SRL Laslea, județul Sibiu’’ este
implementat în loc. Laslea în vederea achiziționării de utilaje noi pentru creșterea competitivității și a veniturilor

exploatației agricole ale societăţii beneficiare. Achiziţiile preconizate a se realiza prin proiect sunt: o mașină de
procesare și peletizare hamei cu o capacitate de producție 500-600 Kg/oră, compusă din: presă de peleți, moară cu
ciocane, 2 transportoare melcante, răcitor + aspirator, static de ambalare și un aparat de vidat, precum şi o cisternă cu
capacitate de 5000L. Valoarea sprijinului nerambursabil contractat prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL
Dealurile Târnavelor este de 21.188 euro, reprezentând 60% din totalul cheltuielilor eligibile.

Măsura 421L – Implementarea proiectelor de cooperare
GAL Dealurile Târnavelor împreună cu partenerii GAL Podișul Mediașului și GAL Microregiunea Hârtibaciu au
implementat
în
parteneriat
proiectul
COOPERARE PENTRU PROMOVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL, cu finanţare
prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 421Implementarea proiectelor de cooperare.
Valoarea sprijinului nerambursabil obţinut de
GAL DT a fost de 25.874 de euro. Scopul
proiectului, de a aduce în prim plan valorile
culturale locale (patrimoniul construit și cel
imaterial,
producători,
meșteșugari
și
antreprenori locali, ansambluri folclorice), a fost
îndeplinit printr-o serie de acţiuni comune ale
GAL-urilor partenere, precum: instruirea a 21 de
producători, meşteşugari locali şi antreprenori
care, prin activitatea lor, promovează patrimoniul
cultural local din aceste teritorii şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural local din
teritoriile GAL PM, GAL DT şi GAL MH prin
organizarea de evenimente culturale şi târguri de
produse locale, conferinţe pe tema patrimoniului
şi spectacole folclorice în localităţile Agnita,
Dumbrăveni şi Biertan.
Un rezultat important şi cu impact mare al
proiectului de cooperare a fost realizarea publicaţiilor comune: broşuri de promovare a producătorilor şi
meşteşugarilor locali, un catalog cu specific etnografic şi filme de prezentare a patrimoniului cultural construit, a
gastronomiei locale şi a patrimoniului imaterial din cele trei teritorii GAL partenere. Aceste materiale sunt disponibile,
în format electronic pe www.tarnava-mare.ro şi pe pagina de Facebook al GAL Dealurile Târnavelor.

ZIUA ..............
LUNA .............

foto Cosmin Giurgiu

foto Alina Bondrea şi Simona Smadea

sursa foto www.ghidvideoturistic.ro

foto Fundaţia ADEPT Transilvania

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA DEALURILE TÂRNAVELOR
MUREŞ/SIBIU
Localitatea Saschiz, Str. Principala nr. 159
Judeţul Mureş, cod 547510
Telefon/Fax: 0265.711.718
0365.815.270
E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com
Web: www.tarnava-mare.ro

