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INTRODUCERE 
 

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.  Termenul limită pentru finalizarea acestora, inclusiv efectuarea plăților de către 

AFIR este 31.12.2015. 

Rapoartele de selecţie sunt publicate pe  www.tarnava-mare.ro   Secţiunea ,,Rapoarte”  

 

Aflaţi detalii despre proiectele finanţate prin GAL Dealurile Târnavelor : 

 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 ce vor fi postate în perioada august - septembrie 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  

Textul acestei publicaţii are doar scop informativ şi nu implică răspundere juridică. 

Informaţii suplimentare despre MADR, AFIR ŞI GAL DEALURILE TÂRNAVELOR  pot fi accesate 

pe  Internet : www.madr.ro , www.afir.info  ,  www.tarnava-mare.ro 

Reproducerea textelor acestei publicaţii este autorizată cu condiţia menţionării sursei. 

Copyright fotografii: GAL Dealurile Târnavelor 

Material realizat în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin 

Programul 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. 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.afir.info/
http://www.tarnava-mare.ro/
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE BENEFICIARI PRIVAŢI DIN COMUNELE 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 şi, 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.  
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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 că 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 dacă 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 Kloaşterf 

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: fierăstrău circular pentru tăiere și 

frezare, rindea pentru grosime, mașina de găurire/scobire pe orizontală, fierăstrău 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.  
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 ,,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 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 421- Implementarea 

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  

 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.  

 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 şi în format electronic pe www.tarnava-mare.ro şi pe pagina de 

Facebook a GAL Dealurile Târnavelor.  

http://www.tarnava-mare.ro/
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VIZITE DE STUDIU LA PROIECTELE DIN GAL DEALURILE TÂRNAVELOR 

 
 GAL Dealurile Târnavelor a organizat în lunile iulie şi august 2015, trei vizite de studiu la 

proiectele finanţate prin axa LEADER din PNDR 2007 – 2013, în localităţile Daneş, Laslea, Nou 

Săsesc, Vînători, Biertan, Apold, Cloaşterf şi Saschiz. La aceste vizite au participat peste 45 de 

potenţiali beneficiari de finanţare nerambursabilă din comunele membre GAL DT, interesaţi să 

dezvolte afaceri pentru agricultură şi activităţi non-agricole în zona noastră cu fonduri prin PNDR 

2014 – 2020. Aceştia au avut ocazia să cunoască şi să discute cu beneficiari care, fie au finalizat, fie 

sunt în curs de implementare a unor proiecte pentru dezvoltarea de activităţi în agricultură si non-

agricole şi să afle direct de la aceştia care este parcursul unui proiect de la idee până la punerea în 

practică.  

 Ultima vizită de studiu va avea loc în 26 august 2015. Plecarea se face cu microbusul de la 

Biroul GAL DT din Saschiz, la ora 9:00, cu pauză pentru masa de prânz (la ora 12:00). Numărul 

participanţilor este limitat la 15 persoane/vizită, iar înscrierea se face pe principiul “primul sosit, 

primul servit”. Pentru a vă inscrie sunaţi-ne la unul din nr. de telefon: 0265.711.718, 0756.056532 - 

persoană de contact Anca Cojocaru, animator sau ne puteţi scrie pe adresele de e-mail: 

dealuriletarnavelor@yahoo.com , animator@tarnava-mare.ro  

 

 

 

INAUGURARE ATELIER DE CERAMICĂ LA SASCHIZ  
 

 GAL Dealurile Târnavelor a participat cu un stand informativ în data de 7 august 2015 la 

evenimentul de inaugurare a atelierului de ceramică din Saschiz. Cu această ocazie s-au distribuit 

gratuit materiale de informare realizate de GAL DT în anul 2015, inclusiv cele din proiectul de 

cooperare precum şi materiale realizate de RNDR.  

Atelierul de ceramică este un 

proiect comun al fundației ADEPT 

Transilvania sprijinită de către 

Fundația Camelia Botnar din 

Anglia și al Primăria Saschiz.  

Proiectul Atelierului de Ceramică 

își propune să reînvie meșteșugul 

uitat al olăritului specific acestei 

zone. În localitatea Saschiz a 

existat o breaslă a olarilor din 

secolul al XVII-lea, motivele din 

cauza cărora a dispărut acest tip de 

ceramică neputând fi documentate. Tehnica sgraffito practicată de breasla olarilor din Saschiz 

presupune aplicarea unui strat de glazură, după uscarea stratului fiind desenat modelul dorit pe 

obiectul de ceramică. După ardere, rămîne imaginea desenată pe fondul de culoarea glazurii. La 

Saschiz se folosea o glazură de tip albastru cobalt, care nu mai poate fi reprodusă în prezent. 

mailto:dealuriletarnavelor@yahoo.com
mailto:animator@tarnava-mare.ro
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Tehnica sgraffito a fost abandonată, însă meșteșugul a fost continuat până în secolul al XX-lea, 

ornamentele fiind realizate prin aplicarea emailului albastru.  

 

 În atelierul amenajat prin grija adminsitraţiei locale, vor lucra doi tineri (unul din Saschiz şi 

unul din Viscri), instruiți prin fundația Camelia Botnar. Fundația ADEPT Transilvania va coordona  

funcționarea atelierului precum și promovarea și comercializarea produselor obținute în atelier. 

Acest proiect poate fi și un bun prilej pentru dezvoltarea de activități turistice, prin organizare de  

ateliere de lucru pentru prezentarea meșteșugului, vizitatorii putând avea şi posibilitatea de a 

dobândi deprinderi specifice olăritului.  

 

ACŢIUNI DE ANIMARE ÎN TERITORIUL GAL 

DEALURILE TÂRNAVELOR  
 În perioada august/septembrie 2015, GAL Dealurile 

Târnavelor va participa cu un cort personalizat şi stand 

informativ  conţinând broşura Bune Practici, Harta proiectelor 

din GAL DT, Publicaţia Informativa nr. 4/an II – 2015, Agende şi 

alte materiale de informare realizate în anul 2015)  la o serie de 

sărbători şi festivaluri din zonă la care am fost invitaţi de către 

organizatori:  Festivalul Hameiului – 22 august 2015, Zilele 

comunei Apold – 13 septembrie 2015. La rândul nostru, invităm 

la stand persoanele interesate să dezvolte afaceri în domeniul 

agricol sau non-agricol în comunele din GAL DT şi care au nevoie de informaţii pentru demararea 

procesului de accesare a finanţărilor europene.  

  

 

 ÎMPREUNĂ ELABORĂM STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ! 

 Motto: ,,Doar noi știm cum vrem să arate locul în care trăim” 

 Ne bucură interesul şi implicarea 

locuitorilor din teritoriul GAL Dealurile 

Târnavelor pentru dezvoltarea locală prin 

LEADER. 

 Joi, 18 iunie 2015, la căminul cultural 

Albeşti, în prezenţa a peste 30 de fermieri, agenţi 

econonimic, domni primari şi a prefectului 

judeţului Mureş, dl. Lucian Goga, am lansat 

oficial procesul de elaborare a noii strategii de 

dezvoltare locală. Partenerul nostru în acest 

demers de planificare strategică este ProPark - 

Fundaţia pentru Arii Protejate.  

Începând din 20 august (primele întruniri) şi 

până la sfârşitul lunii septembrie 2015 vom organiza mai multe grupuri de lucru tematice (GLT-uri) pe 

domeniile: agricultură, vânătoare, ape, silvicultură, planificare strategică, patrimoniu şi turism. 

Persoanele interesate să participe la unul sau mai multe din aceste grupuri de lucru, sunt rugate să ne 

contacteze la sediul GAL – Saschiz, nr. 159, telefonic  - 0265.711.718 sau prin email: 

dealuriletarnavelor@yahoo.com, office@tarnava-mare.ro .  

 

 
Website-ul GAL Dealurile Târnavelor are un design nou! Accesaţi www.tarnava-mare.ro , secțiunea 

INFORMARE pentru a urmări materialele realizate în cadrul proiectului de cooperare (Broşura de 

prezentare a producătorilor şi meşteşugarilor locali, Catalogul Etnografic, filmele de prezentare a 

patrimoniului construit, imaterial şi gastronomia locală) precum şi filmele de prezentare a 

proiectelor finanţate prin GAL Dealurile Târnavelor, inclusiv interviuri cu beneficiarii.  

mailto:dealuriletarnavelor@yahoo.com
mailto:office@tarnava-mare.ro
http://www.tarnava-mare.ro/


Pentru a fi la curent cu noutăţile privind

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor,

vă puteţi abona la -ul nostru pe ,

utilizând o adresă de e-mail validă.

Informează-te pe www.tarnava-mare.ro

despre  finanţate prin GAL Dealurile Târnavelor.

Urmăreşte activităţile noastre şi pe pagina de  a GAL Dealurile Târnavelor.

NEWSLETTER www.tarnava-mare.ro

proiectele LEADER

Facebook

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA DEALURILE TÂRNAVELOR
MUREŞ/SIBIU

Sediu: Localitatea Saschiz, Str. Principala nr. 159, judeţul Mureş, cod 547510
Telefon/Fax: 0265.711.718      0365.815.270

E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com

www.tarnava-mare.ro


